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'
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R E I S T O G T
NAAR EN DOOR

SIBERIË,
E N V A N b E

\

GESTELDHEID des LANDS

aldaar:

Dooii D£N Heer Aöt

CHAPPE D'AUTEROCHE.
{Mem. de VAcad. Royale des Sciences de Paris, de l'An 1 76I.

pag. 337.)

Voorzien met 's Konings Orders en de Aan-
bevcelingen der Akademie, om te To-

bdsk de Verfchyning van Venus in de Zon te gaart

waarneemen , meende ik in Holland 't fchepe té

gaan, om de belemmering te vermyden, welke
de vervoering van een aanzienlyken Toeftel vart

Werktuigen, te Lande, naar Petersburg, moefi:

véroorzaaken ; maar het laatfte Schip , dat dee-
zen Togt moeft doen, was reeds in Zee. Ik

X. Deel. A had
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had wel dra reden om my deswegen te vertroos--

ten ^ dewyl ik voor myn Vertrek vernam, dag

hetzelve geftrand ware op de Kuft van Sweeden.

Van Parys vertrokken zynde in 't laatft van

November des Jaars 1760; was ik, wegens den

Oorlog, genoodzaakt den weg te ncenien over

Weenen en door Poolen. Ik ondervond alle de

ongemakken van 't Saizocn,die dermaate verme-

nigvuldigd werden, dat ik gedwongen was my
te Ulm .Dp den Donau 't fchepc te bcgeevcn

;

fchoon ïky reeds voor myn Vertrek van Parys,

geweten had, dat de Miftigheid alsdan het vaa- .

ren op deeze Rivier zeer langzaam en zeer moeie-

lyk maakte. Dikwils werd ik 'er door opgehou-

den, en, niettegenftaande allen mooglyken fpoed,

dien ik maakte, kon ik te Weenen niet eer ko-

men , dan op den laatften dag van het Jaar.

Ik werd aldaar van hunne Keizerlyke Majes-

teiten op 't gunftigfte gerecipieerd. Het gelief-

de Hun, de Weetenfchapoen en de Akadcmie

te vereeren , met te begeeren dat ik Hun gepre«

fenteerd werdc. Den 8 January verrroic ik uic

die Hoofdiiad, na aldaar met veel beleefdheid ont-

^ moet te zyn door Monfr. den Graaf de Choi-

SEüL, onzen Ambaffadeur.

Den 22 January 1761 kwam ik te Warfchau,

en bevond dat,fcdert eenige Dogen , de Weixel

dermaate met Ys bezet was geworden, dat men

die Rivier, by geen mooglykheid, kon paffee-

ren. Zy bevroor des nagcs tuffchcn den 26 en

27",
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a^, en ik vertrok aandonds, na aan zyne Ma-

jefteit, den Koning van Polen, geprefenteerd te

zyn door onzen Ambaffadeur , Monlr. Ie Mar-

quis DE Paulmy, die my zeer groote vnnd-

fchap bewcezcn heeft , geduurende myn verblyf

te Warfchau.

De Koude , die nog niet zeer vinnig was ge-

wceft,nam van dag tot dag toe: ik ontdekte wel

draa, aan haare ftrengheid, dat ik de Stad Pe-

tersburg naderde; ftaande de Thermometer van

Monfr. DE Reaumur alle morgens, vooral naar

Dvcrpat j op 20 Graaden onder o. Eindelyk

kwam ik, den 13 February, te Petersburg, na

drie Maanden rcizens ; waar Van ik de Omftan-

dighedcn, als eigentlyk niet behoorende tot het

oogmerk van dit Vertoog , voorby zal gaan. Ik

begaf my aanftonds bj Monfr. Ie Marquis de

l'Hopital^ onzen AmbaiTadcur, van wien ik

veel goeds heb gcnooten. Hy ftondt op zyn

Vertrek, en Monfr. Ie Baron de Bueteuiil

bleef daar als gcvolmagtigde Staatsdienaar van

ons Hof.

De Aftronomiften , door de Petersburglche

Akademie afgevaardigd, waren reeds langer dan

een Maand vertrokken gewecft. Monfr. Pau-
Pof moefl zig naar Irkoiiths bcgeevcn, en Monfr.

RuMOSSKi naar Kertrehinsk. Hun Vertrek en

eenige zwaarigheden , die voor myn aankomfl:

opgekomen waren, hadden mynen Togt naarTc?-

iolsk byna ondoenlyk afgcfchetft.

X. Deel. ' A 2 Ds
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De duuring der Paffagie van Venus over dff

Zon aldaar korter moecende zyn, dan op eenige

andere Plaats van den Aardkloot, ftelde dit een

der voordceligfte Standen voor oogcn, welken

geen ander had kunnen vergoeden. Het viel my
gemakkelyk, deeze redenen te doen fmaaken aan-

een zo verftandigx;n Staatsdienaar, als Monfr. Ie

Ükron de Breteuil, die, onderlteund doop

Monfr. den Graaf de Woronsüw, Groot

Kanfelicr van Rusland, Liefhebber en Voorftan-

der der Weetenfcbappen , de bcletzelenj die

men opgeworpen had , weg ruimde. Myn Ver-

trek wcrdt eindelyk vaft gefteld tegen den lo

Maart: de Keizerin Eliz-abeth gaf de ftipt-

fte Bevelen ten dien opzigte: ik ben aan de Gun-

ft€ van deeze Vorftin alle hulpmiddelen verfchul-

digd, die ik, geduurende mynen Rcistogt en

Verblyf in Siberië, heb genooten.

Te Petersburg gekomen zynde , vi'as ik nog

over de agthonderd Mylen van Tobolsk : deeze

nieuwe Reis vereifchte nieuwe toebcreidfeleny

die zo veel te aanmerkelyker waren , dewyl ik

^Y , tot deezen geheelen Togt , voorzien moeft

van allerley foorc van Voorraad, zodanigen-

zelfs, die onvermydelyk noodig waren tot Le-

vens onderhoud. Ik kon geen Orlogiemaakev

raiffen, om myrre Uurwerken te herftellen , zo-

die onklaar raakten, noch pok een Tolk. Ik

had myn verlangen, daaromtrent, naauwlykste

tennen gegeven ,. of ik werd in alles geholpen^

,

' doof
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•door Monfr. Ie Baron de Breteuil, die niec

Tiiinder iever hadc, dan ik , voor deeze Obfecva-

ticv Aan hem, inzonderheid, is 't, dat de Na-

tie en de Weetenfchappen den goeden uicflag daar

•van dank te wyten hebben , en wat is , buiten

^ien, onz;e Natie aandeezen Miniiter nietalvor-

fchuldigd-.I

H^t ."Winter Saizoen, niettemin, was zo ver

heen; dat men, wegens 't gevaar van Dooy voor

rayne aankomft teTobolsk, my vreezen deedt^

dat deeze nieuwe tegenfpoed myn Reizc nutte-

loos zou maaken, door my te dwingen om in'c

•inidnen der Boflchen van Siberië te vertoeven.

Ik veftigde al myne hope op het gemak, welk

^e Sleeden aanbrengen om met de grootfte fnel-

heid te reizen. Evenwel, Tchoon den lo Maart

van Petersburg vertrokken zynde j kwam ik

niet voor den 14 te Moskou, met myn Sleeden

geheel aan ftukken. De Wegen., die akyd flegt

«yn op 't end van de Winter, hadden my moei-

jelykheden doen bejegenen, die ik niet voorzien

Jiad ; bovendien hadt de ftrengheid van de Kou-

de myne Reize vertraagd , door de genen , die

my vergezelden , te lang in de ICaghels te doen

blyven , terwyl de Paarden verwilTeld werden.

•Deeze Ongemakken deeden my de wezentlyk-

heid ondervinden van de beletzelen , welken men

my voorfpeld hadt.

Den 17 vertrok ik van Moskou, en gaf 's an-

.derendaags aan -myn Orlogiemaaker "en Tolk -te

X Deel. A 3 verr
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verftaan, da: ik ze onder weg zou hiaten , vvan-

neer zy in de Kaghels gingen. Dit dreigenienc

• en de lierke Drank, dien ik uitdeden decdc aan

de PoÜiJjons , hadden al het fucces , 't welk ik

>er van vervvagtte. Ik ondervond geen vertraa-

ging meer, en myne Sleeden gingpn met een on-

verbecldelyke fnelheid voort, die op de Rivie-

ren zo groot was , dat , toen wy op de Docka

waren, een der Poftiljons de Paarden van zyn

Slee niet fchiclyk genoeg kon afwenden , om een

Gat te doen myden, alwaar het Water niet be-

vrooren was, en in het welke een Paard viel.

Plet Ys , evenwel, was, daaromftreeks , drie

Voeten dik. Men vindt een menigte van der-

gelyke Gaten , daar het Water nooit bevrieft;

fchoon , in de grooifte Koude , do fterke Drank

riet vloeibaar blyft. Ik heb, cp die zelfde Ri-

vier, een plek gezien van meer dan vyftig Roe-

den , daar het Water niet bevrooren was.

Van Petersburg- af had ik nog geen Berg ge-r

zien, die deezcn naam verdiende. Decze groo-

te Vlakte was op veele plaatfen gcntfch open ;

op anderen vondt men geen andere Boilchcn , dan

van Pyn- en Berkeboomon. Na de Wolga te

Kilmi-Novogorod gepaflecrd ;e zyn, kwamen
wy in een Bofch van meer dan driehonderd My-
]en langte; ja men zou zelfs al het overige van

den weg als een enkele Boflchagie kunnen aan-

merken, tot inde nabuurfchap van Tobolsk, daar

ik nog vyfhondcrd Mylen af was,

Hcc
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Het Houtgewas was van den zelfden aarc in

dit Bofch, als in de genen , daar ik van gefpro-

ken heb; maar de veelheid van Sneeuw was 'er

grooter , leggende dezelve tot vier Voeten en

meer hoogte : terwyldeSneeuWjOphct open Land,

op 't hoogll maar twee Voeten dik lag, en de

Thermometer ftondt akoDS 14 of 15 Graaden be-

neden nuU

Ik fteeg, vervolgens, geduuvig Noord waards

op, alwaar de Koude en Sneeuw van dag tot

dag vermeerderden , en de Wooningen zeldzaa-

nicr wierden. Men moeft een weg van 25 of 30

Mylen afleggen met de zelfde Paarden : de Paffa-

giën waren zo eng , dat 'er ter naauwer nood eenc

Sleede door kon , en , wanneer ons anderen ont-

moetten , die van Siberië kwamen , zo leid' men

ze öp zyde , om de genen te laaten voorby gaan,

die met de Koninglyke Poft reisden; waar van

een Schel, aan het voorfte Paard gehangen, het

merkteken is. In dergelyk eene ontmoeting

,

werdt de helft van myn Slede afgerukt door de

qnvoorzigtigheid van myn Poftiljon , en ik ver-

volgde de Reize in deeze ftaat, geheel onbedekt,

tot dat ik eindelyk te Solikamska aankwam op

den 29 Maart ; zynde te meer afgemat , dewy!

ik, in geen Kaghel gegaan zynde federt den 18

van die Maand
, geen Voedzel had gebruikt dat

niet bevrooren was.

Solikamska is een kleine Stad , gelegen op den

Pever van de Kama. Men vindt daar geringe

X. Deel. A 4 Ko*
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Kopermynen , en Zoutkeeten, die in een flcgte

ftaat zyn Ik ging de Smckhuizen en de Zout-

kecten bezien , terwyl men nieuwe Sleeden voov

my maakte. In deezc laatlten komende, vond

ik 'er Mcnfcben, die zig het gehccle Lighaani,

met Roeden , zo geweldig geefleldcn , dat hun-

ne Huid geheel Scharlakenrood was: na eenige

Minuuten kwamen zy 'ergantfch naakt uit, ter-

wyl het Zweet by hun Lighaam nccrliep, en

gingen, in die gefteidheid, zig rollen op de Sneeuw.

D:t gebruik , daar ik my in 't ecrft over verwon-

derde, is in dat Land zeer gemeen.

Van deeze Stad vertrok ik den 2 April , en

ontmoette byna aar.ftonds de Bergen van Werk-

hotauria , die een Keten ma^iken , vfclken men

moet aanmerken als een tak van 't Gebergte Cau-

cafus. Dezelve komt van 't Zuiden, en fcheidt

Afia van Europa af, tot aan de Ys Zee: de Ber-

gen vandeezen Keten zyn zeer klein , hebbende

niet meer dan van 25 tot 40 Roeden hoogte

,

maar een groote fteike : zy zyn altemaal bedekt

met Pyn- , Denne- en Bevkebooraen : de Wegen
waren 'er afgryzelyk en te gevaarlyker, om dac

de duifterheid der Nagten my alle ooger.blikken

bloot ftelde van begraven te worden inde Sneeuw,

die aan 't fmelten toe was: waar van ik het groot-

fte gevaar liep , indien men flcgts eenige Voeten

afweek van de bereeden Baan. De Thermome-

ter daalde niet meer dan 2 Graaden onder nul,

pn 's naaiiddags rees hy toe 3 Graaden daar bo-r

veij

;
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yen: niettemin was dit Inllriiment het eenigftp

merkteken van de aannadering der Dooy. De ai-

JerhoogrTe Denneboomen fcheenen bezwaard door

het gewigt van de Sneeuw , waar mede het Aard-

yyk overal, tot meer dan zeven V^'oeten hoog, be-

dekt was : geen Vogel kondigde de wederkee-

ring aan van het fchoone Saizoen ; de Aakfters en

Kraajjen ,d!e men in menigte op de Wegen vindt,

door geheel Rusland, hadden zelfs deeze Woes-

jtynen verlaten : de Natuur fcheen daar als uitge-

doofd tè zyn : men ontdekte aan het enkele Spoor

der Sleeden, dat deeze Plaatfen bewoond waren:

overal heerfchte een naare eenzaamheid , en de

ftilte werdt niet geftoprd dan door het Gefchreeuw

van iemand onzer , wiens Sleede t'onderfte boven

was geraakt en die om hulp riep.

De Inwooners van dat Land zyn in hunne

Hutten beflooten , geduurende negen Maanden

van het Jaar : zy komen 'er, zo lang de ,Winter

duurt , byna geheel niet uit. De Sneeuw ver-

^chynt in deeze Gebergten met het begin van

September, en wel dra wordt, door de groote

veelheid, die 'er van valt, dikwils alle blyk van

Wooningen byna vernietigd. Alsdan vinden zy

zjg genoodzaakt, Paden te maaken door de hoo-

pen Sneeuw heen, welke de Winden by een ge-

jaagd hebben. Pe Dooy begint 'er laater dan op

het vlakke Land : zy heeft in de Gebergten zel-

den plaats dan in 't laatft van April, en de Sneeuw

verdwynt niet t'ecnemaal voor de laatfte Dagep

^' Deel. A 5 vaa
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van Mey. Dus genieten zy maar drie Maanden

tpn zEgc Zomer -Saizücn : men zaait 'er, niette-

min , in die korte tyd , Rogge, Haver, Gerft

en Erwten, die tegen 't end van Auguftus wor-

den ingeoogit : maar het Koorn wordt 'er zelden

•volkomen ryp. \

Ik was, den 5 April, deezen Keten van Ber-

gen door gepaüeerd , "die Ooft- en Weftwaards

45 Mylen uitgeftrcktheid heeft. Dien Dag be-

vond ik my op een byfter groote Vlakte, alwaar

de Sneeuw eensklaps zo aanmerkelyk verminder-

de ^ dat dezelve, op eenige Plaatfen, naauwlyks

de Oppervlakte van het Aardryk bedekte. Den

8 gekomen zynde te Tinnen , een Steeije , was

de Dooy zo veel gevorderd , dat men de Sneeuw

overal gefmolten vondt , uitgenomen op het bc-

reeden Pad. Een laag Water op de nog bevroo-p

2en Rivieren den Ysgang voorfpollende , ver-

wittigde my van het gevaar , dat ik zou loopcn

luet dezcjven te paffeeren. Deeze Vreeze en

het verlangen om ten fpoedigftc te Tobolsk te

komen, waar van wy niet racer dan 70 Mylen,

of daar omtrent , af waren , decden den moe4

aanwakkeren van myn Gezelfchap : ieder deedc

zyn beft om alles in order te brengen op elke

Ruftplaais. Eindelyk arriveerde ik te Tobolsk,

op den 10 April, zes Dagen voor den Ysgang,

i:a in de Sleede 800 Mylen of 3118 Werden , in

de tyd van een Msand , afgelegd te hebben;

fchoon gcduurig vertraagd zynde door de mocie-

iyk-
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Jykheid om Paarden te krygen en ontelbaare Toe-

vallen. Het imeken van de Sneeuw veroorzaak-

te een zo overmaatige hoogte van 'c Water in de

ir//j, dat deeze Rivier byna de helft overftroom-

de van de Laage Stad, waar van omtrent een

vierde deel geheel onder raakte.

Het zy my geoorlofdeen woord te zeggen van

.de Ingezetenen eenesl^ands, zo verfchillende van

de Landen die ons bekend zyn. Ik vreeze niet,

dat men my verwyten zal in een Vertoog te

treeden, welk tot het Voorwerp van myne Af-

zending geen betrekking heeft. De fnclheid, eg-

ter, waar mede ik deeze byftergroote Landftree-

ken door reisde, liet my niet toe , de Zeden der

verfcheiderley Natiën met zo veel zorgvuldig-

heidte na te gaan ^ als ik wel had gewenfchc. Zy
fcheenen my :, altemaal, de Griekfche Religie aa;i

te kleeven tot Bygeloovigheid toe : en die By-

geloovigheid vermeerderde naar maate ik verder

kwam van Moskou. Gebooren in de alleryze-

lykfte flaaverny, hebben zy zelfs geen denkbeeld

van Vryhcid, en weinig begeerte, devvyl hunne

behoefte klein is. Zy kennen 'geen nyverheid

noch onderlingen Handel : hun Vocdzel is zeer

flegt en bygevolg gemakkelyk te bereiden. Ge-

droogde of rottige Vifch , Erwten en flegt zwart

Brood , van Rog gemaakt , zyn hun gcwoone

Spys : de Drank beftaat uit flegt Bier en Kwas.

Dit laatfte Vogt is niets anders dan Water op

Zemelen gegifi: , waar in men een weinig Meel

X. Deel. mengt.
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jiiengt, en daar van komt een Drank, verfoeie-

lyk voor alle andere Keelen dan de hunnen. Aan

de luiheid overgegeven in hunne Kfighels , lee-

ven zy in de vi'algelykfte ohzindclykheid , en

iiiettemin beminnen zy hunnen Scaat '/ecr,fchrik-

kende daar uit te gaan , vooral om de Wapenen

^e voeren: in welk laatfte geval de vreeze voor

ilraf en de Sterke Drank hun egter fomtyds

dapper doet zyn»

De Hutten van dit Volk maaken een te naa-

jer Verblyfplaacs, om dat de ftrengheid van de

"Winter hun naauwlyks cenigc gemeenfchap toe-

laat met de uitwendige Lugt. De Vxinfters zyn

gemeenlyk niet boven een Voet breed en zes

Duim hoog. Ook zyn zy byna den geheelen tyd,

^s de Zon in de Zuider Hemelstekenen zig be-

vindt, van Daglicht beroofd, en hebben ^ in een

byna onafgebroken Nagt, geen ander Licht , dan

het gen:e zy krygen van Splinters van Berken-

Hout, aan brand geftoken , en tulTchen de Sty-

len in gekneld : Vk'elk gebruik, dat in geheel Rus-

land plaats heeft , aldaar zo dikwils fchrikkclyke

Branden maakt; dewyi alle Huizen van Hout

zyn.

Nicttegcnftaa.nde hun flegt Voedzel zouden

deeze Inwooners van Siberië zeer gezond loeven

,

buiten hunne onmaatigheid : want de Opvoeding,

•an hunne Jongheid af, doet veel , om hun een

zeer fterk Lighaams Geftel tegeeven. Naauwlyks

yyn de Kinderen ter wereld gekomen , of, iu
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«rt Korf gQplaatft, in een hoop Kaf of oud Liiv-

nen , Ipeclen zy met de Voeten en Handen, zon--

der eenigzins gebakerd of in Luijers bewonderv

te zyn : men voedt ze met Melk door middel van

een Hoorn, aan welks end eenKoeijen-Speen ge-

voegd is : hoewel de Moeder hun ook foratyds-

de Pram geeft. Deeze Korf wordt opgehangen

aan een lange Springliok , dien men gemakkelyk:

niet den Voet kan beweegen om ze te Wiegen,

Die moeite neemen doorgaans de Vrouwluy waary

en houden zig meeft bezig met Hennip te fpin-

nen. Deeze Kinderen kunnen zig nog niet op-

de been houden , wannéér men hun reeds de vry-

hcid geeft om langs den Grond te rollen, hebben-

de niet meer dan een Hembdje aan : zy tuiraelea

en maaken poogingen om te loopen ; men laat z&

worftelen, en zy loopen eindclyk, eenige Maan-

den oud zynde, wanneer zy by ons naauwlyks

op de Beentjes zouden kunnen ftaan : wel dra

loopen zy overal heen. Ik heb de Kinderen uic

de Kaghels zien komen in hun bloote Hembdjes,*

die hun ilegcs halver Beens reikten , en dus op'

Straat gaan fpcelen in 't midden van de Sneeuw j

tcrvvyl de overmaatige Koude my fchroomen

deedt uit de Sleede te komen , fchoon met Pelfenr

gedekt zynde. Dus formeeren zig Menfeheny

die langer dan ergens anders zouden leeven , in-

dien zy zig niet verliepen in Overdaad en Her-

ken Drank. ^

Doorgaans is dit Volk wel gemaakt en groofc

X, Deel. va»
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van Statuur: men ziet 'er zelfs weinigen ónder

die gcbrekkelylc zyn van Lyf of Leden. Even-

wel moet ik bekennen, dac 'er jaarlyks een ver-

baazende menigte van Kinderen (lerl't: zo dat

'er zelden het derde deel in een Huisgezin van

overblyft. Dik wils behouden de Ouders maar

drie of vier, van zefiien of agtien, die zy heb-

ben ter wereld gebragt. Verfcheide redenen

loopen te fanien tot dceze uitwerking en tot

een geduurige ontvolking van de Gehugtcn, die

verfpreid zyn in deeze groote WildernüTcn. De
Kinderpokjes neemen 'er byna de helft van vveg,

en fomtyds meer: het Scheurbuik en de Over-

daadigheid vanf hunne Vaders en Moeders maakt-

ze onderhevig aan een menigte van Ziekten, die

men op andere plaatfen niet vindt onder de Kin-

deren: mifichien om dat zy in dit Land geen an-

dere Middelen hebben dan hunne Stooven. Dc-

zelvcn zyn zeer heilzaam voor de genen die geen

Ziekten hebben , dan met het Klimaat overeen-

komftig •, maar fchynen onvoldoende voor die

Kwaal , welke uit Amerika haaren oorfprong ver-

zekerd wordt te hebben. Dceze laatfte is zodanig

verfpreid in Siberië en het Noordclyk deel van

Tartarie, dat het te vreezen is, dat *er in ver-

volg van tyd het geheele Menfchclyk Geflagte

door vernield zal worden , en , 't gene 'er de

kragt van moet vermeerderen, is de manier, op

welke zy in hunne Hutten leeven, waar door

een overmaat van Lichtmiflery wordt voortge-

btagt

:
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bj-agt: want zy kennen het gebruik: van. Bedden
niet

:
het gcheele Huisgezin flaapt door elkander,

byna naakt; foramigen op Matten, dieopgroo-
te Banken gelegd zynj anderen op de Kaghel of
op den Grond. De Jeugd , hier vroeger in 't Min-
nefpelonderrigt, dan elders, heeft te veel aan-
leiding, om zig niet aan de Ongebondenheid over
te geeven.

Toen ik te ToMsi gekomen was, ging ik een
Bezoek afleggen by den Heer Ismaclof, die
'er de Gouverneur van was, en aan wien men
een naauwkeurige Kaart verfchuldigd is van de
Kafpifche Zee. Hy ontving my met alle foorten
van Beleefdheid en Goedheden , en wilde zya
yver voor de Wcetenfchappen doen uitblinken^
die hy zo veel te meer bemint, om dat hy ze
oefent. Hy deedt my een Wagt geeven van
drie Granadiers en een Onder-OlBcier. Ik liet •

zonder uitftel, myn Oéfervatowm oprcgten en
alles in gereedheid brengen , wat daar toe be-
hoorde; doch, niettegenftaande myne zorgvul-
digheden, was het niet voor den ii Mey in üaat.
Toen plaacfie ik 'er aanftonds myne Werktuigen
in. Den i8 van die Maand had ik, hoewel mee
een betrokken Lugt, gelegenheid om eenige Ver-
fchynzelen van de Maan-Eklips waar te neemen.
Ik had my

, den 3 Juny, gereed gemaakt tot Ob-
fervatie van de Zon-Eklips,on2igtbaar in Vranfc-
ryk; een Waamceming, daar ik my te zorgvul-
diger op toeleide, alzo dezelve een der belle Mid-
.
X. Deel. ^^,
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delen aan de hand gaf, om de Lengte van To-

bolsk met de grootfte naauwkeurigheid te bepaa-

len. Decze Waarneeming was my te dierbaar-

der, dewyl ik. naauvvlyks eenige hope had, om

de Eldipfén der Satellieten van Jupitt-r te kunnen

obferveeren ; aangezien de Zonneftraalen den

Dampkring bynageduurig verlichten, geduuren.

de de Zomer. Ten anderen , dewyl deeze EWip^

zigtbaar was in Swèeden , Deeneraarken en te

Petersburg, was ik verzekerd, dat ik Obferva-

tien zou hebben om de mynen mede te vergely-

ken. De Lugt was nog betrokken in *t begin van

de Eklips : daar viel een groote veelheid Sneeuw;

ik öbforveerde evenwel het midden met de groot-

Ite naauwkeurigheid. De Lengte van Tobolsk,

met betrekking tot de Meridiaan van Parys, vol-

gende uit deeze Waarnecming, vergeleeken met

die van Stokholm , weke Monfr. Dhlisle de

goedheid heeft gehad my mede te deelen; is van

^ Uuren 23 Minuuten 54 Sekonden. Nogthan's

zou deeze Lengte müTchien een kleine verbete-

ring kunnen lyden , wanneer men dezelve verge-

leek met het Tydsvcrfchil , 't welk volgt uit de

Waarneemingen van deeze Eklips , die op bynS

alle andere Plaatfen, daar dezelve zigtbaar was.

gedaan zyn.

Den ij y««y werdt alles door my klaar ge-

maakt tot de Waarneeming van Venus in de

Zon, die 's anderendaags gefcbieden moeft. Dei

Heeren IsMAëLOF, Graaf de Pouskin^ ert

de
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de Aartfibiffchop van Tobolsk, aan wicn ik zeer

verpligt ben, de groocfte begeerte betuigd heb-

bende om die Verfchynzel te zien, deed iic voor

hun cene Tent gereed maaken, alwaar ib een

Verrekyker in ftelde , om in myne Waarnee-

iTiing niet verontrull te worden. In de toebe-

reidfelen had ik alles naar wenfch,dewyl de Lugt

den gehcelen dag helder bleef, maar des nagts

betrok zy t'eenemaal en deedt al myne ho-

pe verdwynen. Men verbeeldt zig ligt hoe ik

toen gehumeurd was ; vooral na een Reistogt

van 15C0 Mylen of daaromtrent, van welken

byna de helft in Moskovie, afgelegd te hebben,

om deeze Waarneeming te doen.

De vreeze, van belemmerd te worden door

een drom van nieuwsgierig Volk,hadt den Gou*
verneur doen beüuiten om myne Wagt te ver-

fterken; doch deeze voorzorg was niet noodig

geweeft; dewyl de onkunde van dat bygeloovig

Volk in dit Verfchynzel zig de ongerymdfte Ge-
volgen hadt doen voorftellen : des , in plaats dat

iemand myn Ohjervatortum zou naderen , elk zig

t''zynent opgeflooten liieldt. De Zon kwam al-

lengs te vüorfchyn. Eindelyk was, te 6 Uuren

44 Minuuten i8 Sekonden, Venus reeds op de

Zon gekomen.

To.

(*) {Den geheelen Omflag van deeze Waarneeming
hebben wy uit het Vertoog, dat den 8 January 1762,
dienaangaande, door hem, aan de Akademie? van Peters-

X. Dü:sl. ü burg
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Toboisk, de Hoofdftad van Siberië, bèvafi

ongevaar vyfcicn duizend Inwooners. De Gees-

tely kheid beftaat 'er uit vy fcig Monniken of Pries-

ters, waar van drie, de Aartsbiffchop daar on-

der begrcepen , het Latyn verftaan : zynde alle

drie Polakken. De Zeden des Volks zyn nage-

noeg eveneens als der genen, waar van ik reeds

gefproken heb, doch nog bedorvener:deVrouw-

luy en Meisjes van 't Gepeupel maaken 'er ge-

bruik van Blanketzel , zo wel als die van den

hoogden Rang; deeze, hoewel beminncns waar-

dig , hebben 'er nog de woefiheid der Mansper-

foonen niet verzagten kunnen : men misbruikt

'er, meer dan elders, het Regt van den ilerkften.

Deeze Stad dreef weleer een zwaaren Koop-

handel met China, door middel van Karavaanen;

de Ontrouwheid der Kooplieden , van wederzy-

den , deedt denzelven kwynen , en eenige Ge-

fchillen,die tuffchen de beide Mogendheden ont-

ftaan zyn , hebben hem geheel afgebroken. Dee-

ze Gefchillen hadden hunnen oorfprong in de Re-

volutie, onder de Kalmukken Zungores onpftaan

na de dood van Galdan-Tchenn^ in 't jaar 17 46'.

Hy was Chan van die Natie , welke het Noor-

delyk deel van Tartarie bewoonde, dat tuffchen

Siberië en China is gelegen : deeze Kalmukkea

erkenden geen Souverein dan hunnen Ghan: de

dood

burg voorgelezen werdt , reeds medegedeeld in het VII.

Deel deezcr FêrZ-afirfe/iw^tf/}, bladz. 422. , enz.}
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i^ood van GaUan-Tchrtn verwekte een Burger-

lyken Oorlog onder zyne Opvolgers: de Chinee-

zen , bevreesd zynde voor deeze Natie , welke

verfchrikkelyk voor alle haare Nabuuren gewor-

den was, verzwakten dezelve in 't eerft, doof

beurtlings, dan den eenen , dan den anderen , der

genen die naar de Regeering ftondên , te begun-

ftigen , en deeden eindelyk den laatften Chan
zwigten , wiens naam was Amourjaman. Het
elendig overfchot van die magiige Natie,

nam de wyk op de Wolga, onder de befcher-

ming van Rusland , ten getale van twintigdui*

zend Huisgezinnen. Ainourjaman^ hunne Chan,

die lang gezworven hadc, vlugtte eindelyk op de

Grenzen van Siberië, in 't jaar 1757, alwaar hy
aan de Kinderpokjes ftierf, volgens het Ruffifch

Relaas, dat daar van uitgegeven is in 't begin

van dit Jaar : doch men weet niet , waarom daar

in het lang Verblyf van deczen ongelukkigen

Vorft,teTobolsk, met Itilzwygen worde voorby

gegaan. Naauvvlyks waren de Chineezen on-

derrigt, dat hy de wyk genomen hadt in Sibe-

rië, of zy verzogten dat hy hun overgeleverd,

of, volgens het Ruffifch Relaas , voor altoos op-

geflooten : men kwam vervolgens overeen, dat

hy gevoerd zou worden op de Grenzen van Si-

berië; werwaards de Chineezen verfcheide n;aa-

len Gëniagtigden zonden , om zyn Lyk te be-

fchouwen. Ik heb te Tobolsk twee Kalmukfche

Gezanten gelaaten , die naar Petersburg afge-

X. D££L. B 2 vaar-
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vaardigd waren voor de dood van Amourjattian

^

om de vernieling te eifchen van de Ruilifclie For-

ten, langs de Rivier Irtiz geplaatft: deeze Ge-

zanten, te Tobolsk terug gekomen zynde, ver-

namen aldaar, dat hunne Natie niet meer in we-

zen was. In dit Land heb ik een deel hunneif

Afgoden verzameld, en ecnige kundigheid ge-

kreegen van hunnen Godsdienft, welke uit het

Heidendom, her Mahometaanfch en Krillelyk

Geloove, fchynt famengcfteld te zyn.

Geduurendc de drie Maanden,- welken ik, na

niync üblèrvatie van Venus in de Zon, nog ge-

noodzaakt was myn Verblyf te Tobolsk te hou-

den, om deHemelsbreedte van die Plaats naauw-

keurig te bepaalen •, als ook de Evenwydigheid

van den vaften Verrckyker op myn Kwadrant,

en de waarde der Schroefdraaijen van raynen Mi-

krometer te onderzoeken j-fteldc ik tevens Proef-

neemingen in 't werk op de Natuurlyke Elektri-

eiceic \ op de Kompasnaald en de langte van deil

Slinger, daar ik akemaal van fprecken zal in het

Omftandig Berigt van niynen Reistogt, waar aan

ik bezig ben.

Toen ik my gereed maakte om te vertrekken

van die Plaats, alwaar de geduurige Regens groo^

te beletzelcn hadden Eoegebragt aan myne Waar-

neemingen, werd ik van een bynaonophoudelyk

JSloedbraaken aangetaft
, gevolgd door eene ver-

zwakking, welke my namiwlyks toehet te loo-

.pen*- Dit verhaafte myn Vertrek üic een Land,
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f

dwaar men geen Geneesmiddelen kent dan de

Stooven , waar ik zo veel te mir.der gebruik

van durfde maaken , om dat ik 'er bykans in ver-

ftikt was geworden te Solikamska ; daar myn
nieuwsgierigheid my de Badftooven liadc willen

doen gebruiken naar 's Lands manier. Naauw-
lyks was ik 'er in gegaan , of de Vogt .van myn
Thermometer fteeg tot 59Graaden: een Hitte zo

overmaacig en onvcrdraaglyk, dat ik oogenblik-

kelyk uit de Plaats vertrok, hebbende maar pas

tyd gehad, om my in niync Pels te bewinden^"

ten einde myn Logement op te zoekgn, en daar

te gaan uit ruften.

Ik verkoos den Weg over K^tharinebing, die

Zuidclj^ker is dan de Weg van V&rkatouri\^ wel-

ken ik in 't reizen naar Tobolsk gepaffeerd was.

De Gouverneur hadt de goedheid, van my een

Efcorte van vier Soldaaten mede te geeven , oni

my inzonderheid te befchutten voor de Struik-

roovery, die van de Ruflifche Deferteurs op dien

Weg gepleegd wordt. Tc ICatharineburg kwam
ik, na het doorftreeven van een Vlakte van hon-

derd Mylen of daar omtrent, welke zo Mocras-

figwas, dat ik my genoodzaakt vondt een Sol-

daat vooruit te zenden , die den Weg gebruik-

baar maaken mocli op veele plaatfen , door Takkew
boffen daar op te ftrooijen.

Dccze Stad legt bcooften den Keten van Ge-
b,crgten, daar ik vïin gefproken heb. Rusland

kat aldaar vej-anpwoordjng doen.van hei: grootfte

X. Deel. B 3 deel
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deel van zyne Myncn : die ik , door een byzon^

dere Gunfte , gelegenheid kreeg te bezigtigen;

terwyl het Saizoen my niet toeliet, aldaar Ster-

lekonffige Waarnecmingen te verrigten.

De Goudmyncn , die men byna overal nergens

anders vindt dan in de Gebergten (*), zyn hier

midden in 'c Land gelegen. Een Zandige en

graauwogtige Aarde geeft 'er kennis van; naauw-

3yks heeft men twee Voeten diep gegraven, of

de Ader verfchynt, loopende gemcenlyk van 'c

Zuiden naar 't Noorden, en hebbende doorgaans

maar de diepte van omtrent zeven Roeden: men

vindt vervolgens aanftonds Water en roodeOker,

die altoos den eindpaal aanwyft van de Aderen.

Zy zyn a:n elkander evenwydig, en de voor-

jiaamfte Gaanderyen loopen dwars door de Ade-

ren, welker uitgeftrekthcid, van 't Noorden naar

't Zuiden, van tien tot vyftien Roeden is, en de

breedte vier of vyf Duimen in 't bovenfte gedeel-

te, dat altoos de rykfte Erts uitlevert^ die in

breedte en hoedanigheid vermindert , naar maate

men laager komt. Het tegendeel heeft plaats in

byna alle andere bekende Mynen. De Aarde,

tulTchen de Aderen ,is Zandig, dik wils gelyken-

de naar een foort van Klcy , die niet aan malkan-

der hangt: zy maakt fomtyds Stccnen, die tasH

me-

(*) [In Afrika, daar het meeflc Goud valt, vindt men
ze ook, volgens de Berigten, dikwils in 't vlakke Laiid,-

|n2ondeiheid aan de lli^iervan Scncsal.J
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melyk hard zyn; doch men is in 'c algemeen ge-

noodzaakt de Gaandcryen met Houtwerk te dut-

ten. De Aders bclban uit een foort van zwart-

QgtigeRots, die een weinig Aardig is ^ zynde
de ryklte Erts: anders is het niet dan Kwarts ia

blukken , of in de geftalte van Kryftallen met Fa.
cetten, van zes of zeven Lynen dikte, maar dik-

wJls zo weinig met elkander verbonden , dat men
ze met de Vingeren van één fcheidt. De Ader
bevat veele Topaazen, van de foort van die van

Bohème; zynde gelyk de Kryftallen gehouwen,
maar zeer langv/erpig en van verfchciderley groot-

te. Deeze Goudniynen leveren zo weinig uit,

dat men 'er dikwils de Onkoften niet van goed kan

maaken , hoe weinig ook aan Werkloon betaald

worde, dewyl men 'er Slaaven toe gebruikt.

DeZilvermynen verdienen naauwlyks dat men
'er van fpreeke; de Grond is de zelfde als die der

Goudmynen : Mynen, nuttiger voor de Natuur-
kundigen , dan voor Rusland ; om dat zy aan

dezelven Onderzoekingen van veel belang ver-

fchafFcn.

De Kopermyncn zyn ook, in 't algemeen ge»

fproken, van fobere Inkomftcn , doch derzelver

Verfcheidenheid is aamiievkelyk: haar Grond be-

ftaat uit Kley,en fomtyds uit een foort van Oker.

Ik heb nooit van deeze Mynen in Kots gezien,

gclyk die van St. Maria in de Elfaz ; zy komen
grootelyks met die van Solikamska overeen.

Het geringe Produkt van alle de Mynen,
X. Deel. B 4 , daar
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dnar ik van gefproken heb, fchynt aan Rusland

vergoed te voorden door de ovcrvlocdigkeid en

rykheid der Yzermynen , die bovendien een Yzer

uitleveren, aan welks deugd niets ontbreekc.

Men vindt 'er onverfchülig in alle de omleggen-

de Streeken van de Stad Katharineburg; inen

heeft 'er in Rots en in Korrelen onder elkander

gemengd: de eerften brengen gemceniyk vyftig,

de anderen veertig ten honderd op. Deeze laat-

ftcn worden egtcr in eenige Plaatfcn, wegens de

geringe Produkten, verlaten. Katharineburg is

ook de Stapel der Marmers, Jafpis, Porfier- en

andere dergelyke Steenen , welken men overvloe-

dig vindt in Siberië, vooral Kornalynen en Sar-

donixen. Deeze laatften komen van den kant van

Jarkutz en Nertizen ; de Marmers, Jafpis en

Porfier, van omlirccks Orcnburg.

Ik vertrok van Katharineburg den co Septem-

ber ijói , en kwam den 24 te Sabarca, een Ge-

hugt leggende op de Zuidelyke Grenzen van Rus-

land , die bewoond worden door de Baskirs^ wel-

ken het deeze Mogendheid zo veel moeite heefc

gekoft onder 't Juk te brengen. Zy hadden toe

dus verre gemeend onder de belcherming van

Rusland te ftaan, en niet Onderdaanen daar van

te zyn. Ik had my voorgefteld door Kongour te

paflceren , zynde de gewoonlykdc Reisweg,

doch dezelve was dicstyds ongebruikbaar: der-

halve naderde ik de ïartaaren, die Zuidclyker

zig onthouden, op eenigen afftand van Berna.

Ver-.
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Verfclieide kw&rnen my ontmoeten , en betuigden,

door tekenen, de grootfte blyken van Vriend-

fchap. Zy bragten my in de Wooning van den

Oppcrften van liet Gehugt, welke by hun altoos

in groote agting wordt gehouden.

Deeze Tartaaren hadden voor my een foort

van Middagmaal doen vervaardigen, 't welk be-

ftondt in Honig, Boter en eenige Penlvrugten.

Hunne Huizen zyn zo zindelyk als die der Sibe-

riaanen morfig zyn. Voor 't overige leeven zy

byna op de zelfde manier, behalve dat zy Maho-

metaanen zyn. De grootheid, fterkte en weL-

gemaaktheid van hunne GcRalte: alles geeft bly-

ken van eene heldhaftige Naiie: ook hebben zy

hunne oude Voorregten behouden. In tyd van

Oorlog levert dit Volk aan Rusland een zeker

getal Troepen ;, welke die Kroon in Soldy neemt.

Deeze Menfchen zyn van een goed Naturel, en

vol van opregtheid : toen ik van hun vertrok, ver-

dubbelden zy 't getal der Paarden , wegens de

Gebergten, welken wy moeiten paflceren j zon-

der vermeerdering van Voerloon te eirchen,noch

iets te willen aanneemen wegens de Verteering,

die ik by hun gemaakt hadt.

Op weinig afftands van deeze Plaats wierdt

de Weg afgryzelyk : de Bergen , fchoon van

weinig hoogte, waren zo (teil, en de Regen hadt

dezelven zo glibberig gemaakt, dat, niettegen-

ftaande de poogingen van alle de Poftiljons , ver-

eenigd met die van het grootfte deel der Paarden,

X. Deel. J] 5 wei-
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welken men voor een zelfde Rytuig fpahde, 'er

raauwlyk-S op den cop te komen was, fchoon ie-

dereen zig te Voet bevond. t'Elkens wederom

andere Gebergten de zelfde beletzelen uitleveren-

de, wierden 'er de Menfchen en Becfien zo veel

te meer door vermoeid, dewyi tot ieder Rytuig

de zelfde behandelinji; wcrrit vereifcht. Aange-

zien het myne het ligtfte was, ging ik voor uit,

roet oogmerk om uit het eerft voorkomende Ge-

hugt hulp te zenden aan de anderen; doch men

kon my niet verder brengen, dan een Kwartier

Myls van de Plaats, waar ik hun gelaten had.

Ik bevond my diestyds op den Oever van de

Beek Toürka^ in een kleine Valoy met Geberg-

ten omringd: ik deed een groot Vuur ftooken,

londom het welke iedereen zig rangeerde. Het

was tien Uuren 's avonds, en een Uur daar na

kwamen de andere Rytuigen te voorfchyn, by

liet Licht der Flambouwen , welken ik hun ge-

Jaten had. De Tartaarcn, die ik by my had^

gingen voor uit, en flaken,van afltand totaiTland,

Denncboomcn in brand , die zig op den Reisweg

bevonden , om Licht te verfchaflbn aan hunne

Kameraaden. Indien deeze Boomcn , van zeer

groote hoogte zynde, en in een oogenblik in de

Lgte Vlam ftaande, ons een groot behulp waren

:

2y leverden ons een Vertooning uit, niet minder

gardig en zeldzaam, door de gelleldheid van de

plaats en de Vonken, welken zy naar alle kan-

ten vcrfprcidden.

Der.
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Den 25, te elf Uuren 's rnoTgens, vertrok ik:

van deeze plaats, en kwam eindelyk, dien zelf-

den Daj;, te Piffa, en den 28 in een Gehugt der

J¥^otiah, een Volk, dat men gemeenlylt; zegt

Tartaaren te zyn,doch waarin ik geen overeen-

komft met die Natie heb kunnen befpeuren. De
Man- en Vrouwluy hebben doorgaans niet boven

de vier Voeten hoogte; zyndc bovendien ook

zwak van Lighaamsgefteldheid. De Kleeding der

Mannen is eveneens als die der Ruflen; maar die

der Vrouwen t'eenemaal verfchillende van die

der andere Volkeren van Siberië , hebbende zelfs

in haare müTelykbeid een foort van fraaiheid.

Na verfcheide Gehugten van dit Volk door-

gereisd te zyn, kwam ik den 29, te agt Uurea
's avonds , op den Oever van ds Rivier Wiatka,

alwaar ik de Nagt waakende doorbragt, wegens
een harden Wind, die my niet toeliet deeze Rir

vier te pafleeren, welke aldaar vol Klippen was.

Geduurende de Nagt was een zo groote veelheid

Sneeuw gevallen, dac ik de grootfte moeielyk-

heden ondervond om aan de Poft te komen, die

*er niet meer dan anderhalf honderd Roeden' af

was. Men maakte daar reeds gebruik van Slee-

den: de Sneeuw, die onophoudclyk viel, nood-

zaakte my 't getal der Paarden te verdubbelen,

hebbende de Rytuigen niet Vvillen verlaten, in

hope van geen Sneeuw te zullen ontmoeten tot

Kafan, daar ik den i Oktober niet dari met
groote moeite arriveerde : fchoon ik, federt

X. Deel. den
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den 29, twee-en veertig Paarden by my gehou-

den hadt, die gebruikt werden tot het voort-

trekken van twe& Karren en vyf Wagens,

Kafan,is een groot e Stad , de Hoofdftad van

het Koningryk deezes Naams. Zy heeft tot haa-

ien Gouverneur ccn Tartaarfchen Vorft , van

ivien ik de treffclykfte blyken van Goedheid ge-

nooten heb. Hy gaf my een nieuw Efcortc, en

zond hec andere terug naar Tobolsk. De Aarts-

biiTchop deedc my dien zelfden Dag verzoeken,

om naar zyn Landgoed te gaan , en zondt my
Tcrfcheide Rytuigen om my en myn Gezclfchap

dcrwaards te voeren. Ik vond in hem een Pre-

laat, kundig in de Weetcnfchappcn, Gefchiede-

nilTcn en Litteratuur; ook werdt in geheel Rus-

land met veel Eerbied van hem gefproken. 't Is

de cenigfte Gceftclyke, my in deeze groote Staa-

ren voorgekomen, die niet verwonderd fcheen te

zyn , dat men van Parys naar Tobolsk gereisd

was , om Venus in de Zon te obferveeren.

Tc Kafan gekomen zynde, verbeeldde ik my
iAs een nieuwe Wereld te zien. De Ryp be-

goft 'er naauvvlyks de Boomen van haare Bladeren

te berooven. Ik zag, in den omtrek van dcezc

Stad, voor de eerfte maal Eikeboomen federt myn
Verblyf in Rusland , en Vrugtboomcn in een,

foort van Moestuin ; in plaats van die onmeet-

baar groote dorre Vlakken , dte byna niet be-

woond worden dan door Dieren , meeren deels

in Europa onbekend. Ik zag Heuvelen , Bofch-
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jes, een Hof naar de Konft gefchikt, alwaar nog
Bloemen tot iieraad llrekten: alles fcheen my tC;

doen naderen aan myn Vaderland. O aangenaa-

me Verbljfplaats , daar men,'c regte denkbeeld

nie'c van raaaken kan, dan nadat men ze Verloo-

ren beeft?

Kafan behoudt nog eetr averblyfzel van zyri

ouden Rykdom. Schoon 'er de Koophandel na-

genoeg is uitgeblufcht,' heeft zig aldaar een me-
nigte van den Adel byeen verzameld, en leefc

'er zelfs zeer gemeenzaam. Al wat noodig is en

dienftig voor het Leven , vindt men *er in over-

vloed, zelfs Wildbraad en Vifch : men vindt 'er

Wittebrood, dat in Siberië al zo onbekend is

als de Ananaffen : Wyn alleen is te Kafiin zeld-

zaam. Geduurendc myn Verblyf deed ik 'er

Sterrekundige Obfervatiën, die my de Lengte

van deeze Plaats, ten opzigt van Parys, uitbrag-

ten op 3 Uuren >< Minuucen 37 Sekonden,en de
Breedte op 55 Graaden 43 Minuuten 58 Sekon-

den. De Lengte is bepaald door twee Emerfiëil

der Satellieten van Jupiter, waar van de overeen-

komftigen te.Parys zy n waargenomen door Monfr.
Maraldi. Ik verreisde van daar den 7 , en
trok dien zelfden Dag de Wolga, een der groo-

te Rivieren, over. Aan de andere zyde gekomen,
palTeerde ik weder andefe Natiën , de Zeremijfen

en Soiisvajchi , van welken ik^in dit Uittrekzel

niet kan fpreekcn. Naar maate ik Petersburg

naderde, 'c welk Noordelyker lege, deedc de
JC. Deel. Kqu-
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Koude zig, van dag tot dag, heviger gevoelen^

•n bragc my de grootfte verhinderingen te weeg:

eenige Rivieren waren reeds bevrooren , en het

Ys der anderen was nog niet fterk genoeg. Ein-

delyic kwam ik te Petersburg, en, den Winter*

in die Stad doorgebragt hebbende, ging ik in 'C

Voorjaar, zo dra de Zee open was, 't fchepe,

om naar Vrankryk terug te keeren , waar ik aan-

kwam in de Maand Auguftus, omtrent twee Jaa-

ren na dat ik van daar vertrokken was (*).

H.

(*) [ De Sterrekundige Waarneemingen , die de Heer

C H AP p E hier öp volgen iaat , door zyn Ed. aan de Alca-

demie van Petersburg voorgelezen, zyn door on?, als ge-

zegd is , in het Vil. D e k f, deezer Uitgezogte Verhande'

lingen, door Vertaaling van het Vertoog, dat zyn Ed.

ons hier, by zynen doortogt , met een Bezoelc vereerende»

overgegeven hadt, reeds medegedeeld.]

VER'
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DER

WAARNEEMINGEN
VAN

VENUS IN DE ZON,
WELKE OP VERSCHEIDIi PlAATSKN VAN EüROPA,

MET DIE AAN DE

KAAP DER GOEDE HOPE
GEDAAN ZYN:

a

OM DAAR UIT HET

VERSCHILZIGT van de ZON"

TE bepaalen:

DOOR DEN HfiER

JAMES SHORT,
Meejler der Frye Konflen en Lid der Koning'

i lyke Sociëteit van Londen,

iPhilofopb. TransaU. for the Year 1762. Vol. LII.

Part. 2. p. 611.)

IN de Zomer van den Jaare 1760, befloot de

Koninglyke Sociëteit eenige kundige Perfoo-

nen af te zenden naar bekwaarae plaatfen op deipi

X. Deel. Aard-
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Aardkloot, om deVerfchyning van Venus in de Zon

waar te neemen, die gebeuren moeft den 6 Juny

1761. Ingevolge van dit Befluit, werden iVIes-

fieurs Maskelyne en Waddington ge-

fchikt om naar het Eiland van Sc. Helcna te ver-

trekken, Meflieurs Mason en Djxjn om tö

^öan naar Bcncoolen ,een Vaftigheid aan-de Ooft-

indifche Kompagnie toebehoorende , op 't Eiland

Sumatra. Twee rcflckteerende Telcskoopen, 'ie-

der van twee Voeten Brandpunts langce , met

een Voorwerpglas MiT^rometef van veertig Voe-

ten Brandpunt , tot een derzelven gepaft ; een

Aftronomifch uurwerk en een Werktuig van

gelyke Hoogten , waren door de Sociëteit voor

ieder van deeze Plaatfen gefchikt. De mildaa-

digheld van wylen zyne voorgaande en tegen-

woordige Majefteit , Patroonen det Koninklyke

Sociëteit , maakte de Onkoften goed.

De Heer Maskelyne en zyn Affiftent

kwamen te St. Ilelena in de Maand April 1761:

maar Mr. Mason en zyn Affiftent, door een

Toeval te Plymouth opgehouden , bevonden, by

hunne komfte aan de Kaap der Goede Hope, in

die zelfde Maand, dat het te laat was om Ben-

coolen te bereiken. Derhalve beilooten zy aan

de Kaap te blyven, en aldaar hunne Waarnee-

mingen te doen; 't welk zeer gelukkig uitviel:

want, door een Wolkige Lugt , werdt Mr.

Maskelyne belet om op St. Helcna behoorly»

ke Waarneemingen in 't werk te ftellsn, en, in

dat



\ tAN Vbnüs in de Zon. 33

flat Geval zou de Waarneeming der inwendige

è.aaking by den Uitgang te Bencoolén, vergè-

leelceh niet dïé zelfde Waarneeming te öreerf-

wich , niets hebben kunnen bepaalen ten opzigt

van het Verfchilzigt van de Zon.

Om hetzelve te bepaalen door middel van dé

Waarneemingen def inwendige Raaking Vaft Vë-

nus aan den rand der Zonne, óp twéé verfchil-

lende Flaatfen, is het volftrekt noodig, dat het'

verfchil der Lengte tuffchen deeze twee Flaat-

fen liaauwkeurig bepaald zy. Ten dien einde

Iiieldt Mr. Mas on zig geduurig bezïg rtiet hèt

waairneemèn derÊklipfen vanjupicérs Saceliieten,

en Mr. Green, de Affiftent Waarneemcr té

Green wich, obfervoerde zo veclcn van die zelf-

de Èklipfen, als het ongunftige Saizoen gedoog-

de. Dr. Be vis en ik namen irSgelyks die Èklip-

fen , in Surryfireet te Londen, waar. De on-

genoegznamheid van zulke foört van Obfervatién,

in het tepaalen van de Lengte der Pkr.tferi, daar

naauwkeurigbeid wordt vereifcht, is zeer be-

kend aan de genen die 'er hun werk van nuiaken.

Door het vergelyken der Waarnecmingen van

den eerden en tweeden Satelliet, aan de Kaap^

met de genen die in Surryftreet gedaan zyn, komt

fiet verfchil der Lengte, tulTchen Greenwich eii -

dè Kaap, by middeling uit op i Uur 13 Mirf.

30 Sekonden ,• en die van den tweeden Satelliet

verwerpende, welke altoos onzekérer zyn dan ^^

die van den éerften, zo ftel ik het verfchil der
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Lengte tuffchen Greenwich en de Kaap op i Uur

13 Min. 35 Sekonden; waar van in de volgende

Berekeningen gebruik is gemaakt.

Om het, Verfchilzigt van de Zon , met meer ze-

kerheid i te bepaalen , heb ik de W aarneeraing

Van de inwendige Raaking by den Uitgang aan

de Kaap vergeleeken met de Waarneemingen van

de zelfde Raaking op vyftien verfchillende plaat-

fen in Europa. Maar, eer ik eenigszins verder

voortgaa, zal ik de Tyden opgeeven van deeze

Waarneeraingen , en melden waaruit ik die ont-

leend heb; als ook de Lengten der Plaatfen, ea

van waar ik dezelven heb gekreegen.

^'

Inw.Raaking.U.M.S. Uit de

Greenwich 8.19. oPb.Tr.

Sherb. CafUe8.15.10
8.15-14

$av. Houfe 8. 1 8. 22 —
Leskeard 8.0.21———
Parys 8.28.25

8.28.29
Bologna 9. 4-54

9. 5- o
9. 9. 36 Brief

9. I. 49
9.28. 2Pi.Tr.
9.28. 9
9 30- 8

9. 30. II

9-2*^52 Sw, V
9. 23 40

945- 59 Pb' Tr.

de Kaap 1.13.35 W.Pi.Tr.
Greenwich o. 4. i W.—

—

Rome
Dronthem
Upfal

Stokholm

Hernofand
Kalmar
Abo (*)

Lengte U.M.S. Uit de

Parys

o. o.^oW.'
0.18.32 w..
o. 9.10 O.

0.36. 5 O.

Cotin.

0.40.37 O.
Greenwicho. 43.58 O
Parys

Brief.

Stokholm
Parys

I. i.ioO. Pb. Tr.

I. 3.10 O. Conn.

r. 2.12 O.Pb.Tf.
o 6.27W.SW.K
1.19 17O. Pft. Tr,

Tor-

(*) In de Plr'l. Trans, vindt men het gefield op 9 Uur.

46 Mi'n. 59 Sek.: doch drtdit een fout zy in het opfchry-

ven der Miimuten , kao gemalikelyk beweezen worden.
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tnw. Éaaking.VM.è. Üit de

Tornea
Kajaneburg

De Kaap

9.54. ZPb.Tr.
10. 8.5$ Sw. V.

g.39.48i'*.rf.

9.39.52

Lengte. U.M.S. Uit de

Parys 1.27 28O. /'/&.rf.

Stokholm 0.39.20 0. 5iy.r;

Greenwich 1. 13.35 O- ^^' Tr.

Alzo 'er verfchéide Waarneemers op fommige

Plaatfen waren, heb ik de twéé meeft .verfchil-

iende Obfervatién aangetekend, om 'er vervol-

gens het gemiddelde van te neemen.
"

Een reden , zo ik vermoed , dat de Waarnee-

mers, zelfs op een zelfde plaats, eenige Sekon-

den in de tyd der Raaking verfchillen , kan hier

uit ontdaan , dat eenigen hunner de Raaking ver-

beeldden plaats te hebben , wanneer 'er geen

Licht was tuffchen den Rand van Venus en dien

van de Zon ; anderen zulks niet oordeelden , voor

dat zy een gedeelte van den omtrek van Venus

uit het Gezigt hadden verlooren. Ik zal derhal-

ve het verfchil tuffchen de Waarneemingen op

een zelfde plaats hier ftelleh 3 op dat men een

fchatting raag maaken van de paaien van dec-

zen feil.
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Het gemiddelde , derhalve , van deéze allen ^

komt uit op weinig meer dan 6 Sekcnden: een

feil 3 dien men begaan kan in ie oorieelen over

de Raaking, zelfs «p de zelfde plaats.

Na dat ik de Verfchilzigten van Lengte en

Breedte berekend had , voor ireder van de gembl-

de Plaatfen , op de ond^rftcUing dat het Ver-

fchilzigt van de Zon was 8i Sekonden; zo rer-

geleek ik de Waarneeming van ieder Plaats met

de Waarneeming aan de Kaap der Goede Hope,

en hier van leid' ik der Zonne Verlchilzigt afj

gelyk nader te zien is in deeze Tafel.

I.

U.M.S. M.S.

z.

U.M.S. W.S.

9.39.50 de Kaap 6. 8 de Kaap. p.sp.sodeEaap 6. 8 Kaap*

j.i3.35difF.Mer.i.iiGreemv. i.i7.36difF.Mer.i.i2Shirb.

8.26. IS 7-19 8.22.14 7.20

8.19. oGreenvv. — 4".,8.is.i2 Shirb. —18'.

7.1S
't Verfchilz. van de Zon 8".42

7- 2

'c Verfchilz. van de Zon 8.1S

9.39.50 de Kaap 6. 8de Kaap.

J.14.. sdiit.Mer.i.ii Savileh.

8.25.45 7-19

8.18.22 Savileh. + 4^

7.21
•| Verfchilz. van de Zon 8'''.57

9.39.5odeKaap(). SdeKaap,
1.32. 7diff.Mer.i. 4 Lesk.

8- 743
8. 0.21 Lesk.

7.12

+ 10*

7.22

't Verfchilz van de Zon S^ö^-

5.

Monfr. Maskelïne, dat Monfr. de la Caille
obferveerde met een Teleskoop van Monfr. Dollands
niiakzel , die ni«t behoorlyk gefteld was. Men kan der-

hal»
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5»
ƒ

6.

U.M.S. M.S. U.M.S. M.S.

9,39.50 de Kaap.ö. 8 de Kaap. 9.39.50 de Kaap 6. SdeKaap
0.28.20 difF. M.o 29 PiJlogn,I. 4.25difF.Mer.o.54 Parys

7- 28-.^5.25

8.28.27 Parys -4"

J5.58

'tVexfchilz.vande^on «".42

539.50 de Kaap 6. 8 de Kaap
0.23.48 djff. M. 0.13 Rome.

9.11.U0 6.37
9. 4 57 Bologna —• 4"

6.33
't Verfchilz.van de Zon 8''.4t

8.

9 39- 50 de Kaap (J, 8deKaap.
0.29,32 difF, M.2.38 Dr.onth.

916. 2 6.21

9, 9-i6 Roiae + 5"

6.2S
't Verfchilz. van de Zon 8".6i

9.10.18 8.46
9. i.49Dronth. '— 17"

9.39- 50 de Kaap 6. SdeKaap.
p. 3-ïS diff. M.a.2i Upfal.

8.29

't Verfchilz.van de Zon 8?'.28

10.

9. 39S0deKaap6. 8deKaap.
o. I.I5 diff. M.2.i8SEokh.

9.36.35 829
p.28. 6 üpfal

8.29

— o'

9.38.35 8.a6
9.30.10 Stokb. — I

8.25
'J Verfchilz. van deZon S".5o 't Verfchilz. van de Zon 8''.48

II.

halve vermoeden
, dat 'er eenige misflag zy in de Waar-

neeming van Monfr. Maraldt, welke laater is dan die
van Monfr. de la Caille, en zo aanmerkeiyk van d»
pyengen verfchilt.

X. Deïx, C 3
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XI

U.M.S M.S.

9.39.50 de Kaap 6. 8 de Kaap.

O. 2.13 diff. M. 2.26 Hernof.

19'

Ü.M.S. M.S.

9.39.50 de Kaap 6. 8 dcKaap.

o. 7./J.2 diff. M. 1.59 Kalmar,

9-37-37 «•34

9.28-52 Hernof. + ij"

*t Veifchilz. van de ?on | '.68

13-

9.39.50 de Kaap 6. 8 de Kaap.

0.14.51 diff. M. 2.30

9.32. 8 8. 7

9.23.40 Kolmar + 21'

9.54.42 8.38

9,45 59 Abo

8-43
, „ .

'tVerfcbilz. van deZon 8.58

X.28 ,
't Verfchilz. van de Zon 8 M

14-

9.39.50 deKaaprt. gdeKaap.

0.23. 3 diff. M. 3. sTornea.

10. 2.53 913 •

9.54. STornea + 28

8-45

't Verfchilz.van de Zon 8 . 7

15-

9. 39. 50 de Kaap 6. 8 de Kaap,

0.38. s'diff. Mer. 2. s9Kajanebnrg.

10.17.55 9. 7

10. 8. 59 Kajaneburg + ïi",

8.56
't Verfchilzigt van de Zon S '. 3J

Ik zal deezen Tafel verklaaren door het voor-

beeld van de Waarnecming aan de Kaap met die

te Greenwich , zynde de voorlykft aangetekende.

Het bovenfte getal , 9 Uur. gp Min. 50 Sek.

is het gemiddelde der Tyden van de inwendige

R,aa-
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Raaking , aan de Kaap waargenomen : i Uur

13 Min. 35 Sek. het verfchil der Lengte tuffcher»

Greenwich en de Kaap; welk afgetrokken zyn-

de van de tyd der waargenomene Raaking aan

de Kaap, 8 Uur. 26 Min. 15 Sek. overlaat voor

den tyd, dat de Waarneemers te Greenwich de

Raaking zouden gezien hebben, indien 'er geen

Verfchilzigt van Venus ware geweeft. Derhal'

ve den tyd der waargenomene Raaking te Green-

wich aftrekkende van deezen tyd, zo is hetover-

ichot, 7 Min. .5 Sekonden, de uitwerking van

het Verfchilzigt in Lengte en Breedte op de twee

Plaatfen der Obfervatie. Maar de uitwerking

deezer twee Verfchijzigten aan de Kaap is, op

onderftelling dat der Zonne Verfchilzigt 8^ Se-

konden zy, ;=; 6 Min. 8 Sek. en zo veel moeden

de Waarneemers aan de Kaap de inwendige Raa-

king laater zien dan uit het middelpunt des Aard-

kloots. De uitwerking, nu, van de zelfde Ver-

fchilzigten te Greenwich is =j i Min. 11 Sek.

en zo veel moeft men te Greenwich de inwendi-

ge Raaking vroeger zien , dan uit des Aardkloots

middelpunt. De Som derhalven van deeze twee

Verfchillen, 5=^ 7 Min. 19 Sek. is het gene de

Waarneemers te Greenwich de inwendige Raa-

king vroeger moeften zien dan de Waarneemers
aan de Kaap in volftrekte tyd , wanneer het Ver-

fchilzigt van de Zon 8? Sekonden ware. Maar
het verfchil in volftrekte tyd , door de Waarnee-
ming gevonden als boven , is flegts 7 Min. 15 Se-

X. Deel. C 4 kon.
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konden: zo dat der Zonne Verfchilzigt door de

Onderftelling , te weeten 8'^ 5, tot het Ver-

fchilzigt van de Zon, door de Waarneeming ge-

vonden, ii als 7'. 19' tot 7'. 15'', *t welk 8". 42,

geeft voor der Zonne Verfchilzigt op den Dag

der Paffagie , volgens deeze Waarneeming. Enz.

Door een gemiddelde te neemen van de uit-

komften deezer vyftien Obfervatiën , bedraagt het

Verfchilzigt van de Zon, op den dag der Paffagie

van Venus, 8". 47, en wanneer men van N. 2. 8.

12 en 14 deUitkomften verwerpt, die het meeft

van de anderen verfchiilen , zo krygt men door

middeling van de elf overigen , voor het Verfchil-

zigt van de Zon, 8'
. ^2.

Uit Sweeden hebben wy verfcheide Waar-

reemingen gckreegen van de geheele Duuring

der Paffagie, te rekenen van de inwendige Raa-

king by den Ingang tot aan de inwendige Raa-

king by den Uitgang ^van Venus : als ook de

Waarneeraing van die zelfde Duuring door den

Heer Chappe te Tobolsk in Siberië, en door

verfchtide Perfoonen in Ooftindie: maar de Ver-

fchiilen tuffchen deeze Duuringen zyn te klein,

om, met ecnige naauwkeurigheid, daaruit het

Verfchilzigt van de Zon te bepaalen, door ver-

gelyking van de Duuiing op de eene Plaats met

die op de andere Plaats. Het grootfte vcrfchil,

naamelyk, tuffchen dczelven en de Duuring te

Tobolsk, die de kleinfte is , beloopt flcgts 2'. 50 ,

en het kleinfte vcrfghil i Min. 4 Sekonden: toe

wel-
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welke kleine veelheden de onvermydelyke fei»

Icn van Obfervatie een aanmerkelyke evenredig-

beid moeten hebben, en nogthans vind ik, door

hec vergeiyken van vyfcien totaale Duuringen op

verfchillende Plaacfen waargenomen, met die te

Toboisk, de volgende üitkoniften voor het Ver-

fchilzigt der Zonne.

Kajnneburg
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ge Waarneeming van de zelfde Duuring , op eeni-

ge andere Plaats; ook worde hier in geen naauw-

keurige Kennis van de Lengte en Breedte, noch

van den Tyd , dien het op de Plaats der Waar-
ïieeming maakte, vereücht; men heeft niets meer

noodig te weeten, dan den tyd der Duaring van

de inwendige Raaking by den Ingang van Venus,

tot die by den Uitgang , en dat het Uurwerk,

middelerwyl , eenpaarig geloopen hebbe : als ook

dat de kleinfte afftand der Middelpunten van de

Zon en Venus, als uit het middelpunt des Aard-

kloots gezien , insgelyks bekend zy.

De Manier, welke ik gevolgd heb in dit On-

derzoek, was, door de geheele Duuring, uit het

middelpunt des Aardkloots, te vinden: en, ten

dien einde had ik noodig te weeten den kortften

afftand der Middelpunten van de Zon en Venus,

als uit het middelpunt van den Aardkloot gezien.

Door de meetingen van den afftand des rands

van Venus van den rand der Zon , te Savile-Hou-

fe, als ook door dergelyke meetingen , welke

Mr- Haydon te Leskeard gedaan heeft, vond

ik, op de bovengemelde Onderftelling van der

Zonnc Verfchilzigt , dat de kleinfte afftand der

Middelpunten , als uit het middelpunt van den

Aardkloot gezien , was :=: 9 Min. .32 Sekonden.

De geheele Duuring, derhalve, aan het middel-

punt van den Aardkloot, was 5 Uuren 58 Mi-
Jiuuten I Sekonde. Ik heb de verfcheiderley Ob-

fervatiën van de geheele Duuring mer deezcCen-

traale
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traale Duuring vergeleeken, en uit ieder der 2|0n»>

re Verfchilzigt bepaald, gelyk men nader zien

kan in de volgende Tafel; waar ik in gebragt

heb de verandering der Duuring door ééne Se*

konde van der Zonne Verfchilzigc op ieder Plaats.

Hier door kan men de grootheid van den Feil

ontdekken , in de bepaaling van der Zonne Ver-

fchilzigt, die uit eenigerley grootheid van mis-

tafting in de Waarneeming ontftaat.

De Tyden der geheele Duuring, op deeze ver-

fchillende Plaatfen , heb ik genomen uit de Ver-

handelingen van onze Koninglyke Sociëteit vaa

Londen : alleenlyk zyn die van Kalmar en Kaja-

neburg uit de Sweedfche Verhandelingen ont-

leend. De inwendige Raaking, by den Ingang,

is, in deeze laatften
, gefteld op 4 Uur. 18 Min.

gSekonden, daar dezelve een Minuut laater is

geweeft; gelyk gemakkelyk te bewyzen is, al»

zyndc het een raisflag in het opfchryven van de

Minuuten , welke meer dan eenmaal in deeze

Obfervatiën is voorgevallen, door de fchielyk-

heid in het optekenen van de Tydftippen def

Waarneeming. De Waarneemingen in Ooftin-

die heb ik uit Brieven, die door de Ooftindifche

Kompagnie aan de Koninglyke Sociëteit gezon-

den waren. Ik ben ook verpligt geweeft een ver-

betering te maaken in de Minuuten van de Ob-
fervatie te Tranquebar en te Grand Mount , een

Plaats omtrent drie Uuren gaans ten Zuidweften

van Madrafs gelegen^

X. Deel. i.
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T. 2, 3. 4-

Kajaneb.^Kalmar. \Kalcutte. Hernof.

ü. M. S. U. M. S.iU. M. S. U. M. S,

5-JB

8

.j8. ijy 58. I

7.00

. w.58. 1

t. 5 7-21

5.58. I

7-3Ö

y.49-5öJ.50.l^l5 JO-3

J. 49' 54 5. 50- 39

— 2

9°.48'

— I

J.50-3'

o°.44'

52'

8"-V2

+ 5

J. 50.2.?

5-50.26

+ I

39°.30'

53"

4 '4

54'
//

8''.4o| 8". 48

Dunringuit's Aardki.

Middelpunt.

Uitw derVerfch.door
eenVerfchilz.van 8^"

Duur. volg. het Ver-

fchilzigt van 85 Sek.

Waargenom.D uuring

Verfchil met de
Waarneemingen.

Hoogt.der Zon by den
Ing.zonder Straalbr.

Verand. der Duuring
dooriSek.Verfchilz.

Verfchilzigt der Zon
hier uit volgende.

Abo.

U.M. S

5.58- 1

7.46

6.

Toholsk.

U.M. S.

Z.'S^. 1

9- 3

5- 50-15

5.50* 9

— 6

7-

Stokbolm

a.M. S.

y.58. 1

7. .34

5.48.58

5.48.JO

5°.43'

55'

8

8.

[Stokbolm

U.M. S.

5.58. I

7-34

T. 50-2? 5.50.27

T-50'45!5'50.42

+ 18 + 15

26''.J0'

64'

.

£''6! 8". 63

3°- 24'

54
//

8^16

3"'-24'

54'

Duuring uit "s Aardkl.

Middelpunt.
Uitwder Verfch.door

eenVerfchilz.van 8^'

Duur. volg. het Ver-

fchilzigt van Bi Sek.

VVaargenom. Duuring

Verfchil met de
Waarneemingen.

Hoogt.der Zon hy den
ing. zonder St^-aalbr.

Verand. der Duuring
dooriSek.Verfchilz.

Verfchilzigt der Z09
"•^2

hief uit volgende.
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Vpfal.

Ü.M.S.

5.58. I

7.33

10.

Upfal,

U.M. S.

y-j8. I

7-33

5.JO.28

5.50. 7

J.50.28

j.50. 2

— 21

30. 29'

54
,//

8". 80

II.

Upfal.

U.M. S.

y.58. i

7-33

5.50.28

5.50 2(5

— 26

5°.i9'

54
//

8". 98

3%25'

54'

8". 54

12.

Tornea.

U. M. S.

y.58. I

8-7

5.49.54

5-50. 9

+ 15

s-^-ss'

57'

Duuring uit 's Aardk!.'

middelpunt,

üitw.der Verl'ch.door

eenVeifchilz. van H\ff

Duur. volg. het Ver-
fchilzigt v~an 8'Sek.

Waargenom. Duuring.

Verfchil met de
Waarneemingen.

Hoogt.der Zon by den
Ing^zonder Straalbr.

Verand. der Duuring
dooriSek.Verichili.

j;// 24 Verfchilz.derZonhiet

13. 14. 15.

Tornea, iMadrafs.Gr.Mou,

U.M. S.U.M. S.U.M. S

5- 58. 1

8. 7

5.58. I

0.33

5.49-54

5-50-2i

+ 27

5-5I-28

5-5^.43

5.J8. I

0.33

16.

Tranq

U.M. S.

5. 58. 1

6.24

P^33'

57'

8' 3

+ 15

29°. 2 7

46'^

8''. 17

5.51.28

5.51.2c

— 8

59«'.2J

46'

8". 67

5.51-37

5- 5 1-33

28".44'

uit volgende.

Duuring uit 's Aardkl,

Middelpunt.
Uitw.der Verfch.door
een Verfchiiz. van 8^"

Duur. volg. liet Ver-
fchilzigt Van 8] Sek.

Waargenom. Duuring,

45'

8.55^

Verfchil met de
Waarneemingèn,

Hoogt, der Zon by detl

Ing, zonder Straalbr.

Verand. der Duuring
door 1 Sek.Verfcliilz.

,

Verfchilz.derZonhier
uit volgende.

X. De£L< Deez0
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Deeze Tafel verklaart zig zelve. Indien wy
dan het gemiddelde neemen van der Zonne Ver-

fchilzigt volgens deeze zeftien Waarneemingen

van de geheele Duuring , zal men het bevinden

te zyn :^ 8". 48 , en indien wy de Waarnee-

fningen van N. 7 , 8, 9, 10, 12, 13, 14, die

ket meell van de overigen verfchillen, gaan ver-

werpen , zo geeft ons het gemiddelde der negen

overigen het Verfchilzigt van de Zon ^ ^'. 55:

komende, tot een verbaazende naauwkeurigheid,

overeen met het gene gevonden is door de Waar-
neemingen van de inwendige Raaking by den

Uitgang.

De Waarneemingen te Tobolsk en Kajaneburg

merk ik aan , als zeer goed zyn de ; want zy

verfchillen , in de geheele Duuring , maar 6 Se-

konden. Deeze Feil m de Obfervatie kan , vol-

gens het voorgaande ,
gemakkelyk worden toe-

geftaan. De Waarneeming van de inwendige

Raaking by den Ingang , te Stokholm , is , naar

ik geloovs , te vroeg , en de onzekerheid van

deeze Obfervatie zal men ligt erkennen, wanneer

men in aanmerking komt te neemen , dat de

Zon, op dien tyd, niet meer dan 3 of 4 Graaden

bovenj de Kimmen was, en wy vinden een ver-

fchil van 22 Sekonden tuffchen de Waarneemers

te

() [Öp deeze ondnrftelling dan, van 8' Sekondevoor

het Verfchilzigt van de Zon, die meeft met de Waarnee-

miugen fchynt te Ilrookcn , zou de afftand der Zon van

den
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te Upfal, alwaar de Zon bykans de zelfde hoogte

hadt. Dit , denk ik , zal veroorzaakt zyn door

eene golvende beweeging op den rand der Zonne,

van wegen de Dampen by den Horizon ; maar de

zelfde reden kan niet gegeven worden voor de

Waarneeming te Tornea, alwaar de Zon onge-

aar 10 Graaden hoog was , ten tyde van de in-

wendige Raaking by den Ingang ; ten ware op

die Hoogte ook eene Golving plaats gehad hebbej

dat miffchien zo zal geweeft zyn, hoewel daar

van geen melding wordt gemaakt. Ik heb re-

den om te denken dat de mifllag te Tornea by den

Uitgang plaats heeft, alwaar inderdaad de twee
Waarneemers merkelyk verfchillen.

DeParaJiaxisYïin de Zon,, derhalve, door de
Waarneemingen van de inwendige Raaking by
den Uitgang;, gevonden zyndes 8''. 52 op dea

Dag der PafiTagie, zo is het middelbaare Horizon-

taaie Verfchilzigt van de Zon s:^ 8". 6^ (*).

Ik kan, by deeze gelegenheid, niet nalaaten

gewag te maaken van een manier , die door fora-

mige Sterre-Konftenaars gebruikt wordt om de

middellyn van Venus te bepaalen door de Duur
ring van den Uitgang over den Rand der Zonne:

want ik ben ten vollen verzekerd , dat het befte

Oog

<3en Aardkloot nog byna een zesde grooter «yn , dan die

te vooren, in het V. Deel deezer yerbmdelingen ,blzdt,

is bepaald: te weeten, dezelve zou zyn ongevaar twjwti^'

millioenen Duitfche Mylen,]

X. D££L.
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Oog, geholpen door het keurlykfte Teleskoop,ea

zelfs in de allerzuiverfïe en helderfte Luge-, niet:

in ftaac zy, om de allerlaatlle Raaking van VenuS

met den rand der Zonne te onderfcheidcn ; maar dac

men het Gezigt daar vari moet verlooren hebben,

verfcheide Sekonden eer de Planeet weezent-

lyk van de Zon was afgegaan. Dit zal men nog

te gereeder toeltaan , wanneer men opmerkt, dat

ieder Sekonde van de middeilyn van Venus om-

trent 19 Sekonden tyds befteedde, in het paflee-

ren over den rand der Zon. Ën om dit nader of

duidelyker aan te toonen , zal ik van de volgen^

de Byzonderheden gewag maakeri.

Monfr. Canto N mat de Diameter van Venus,

en bevondt dezelve van 58 Sekonden te zyn

:

maar ^ door zyne Waarneeming op de duuring

van den Uitgang, vindt men dezelve ;=; 57", 8.-

Die zelfde Diameter door my gemeeten te Savile-

Houfe, vverdt 59 Sekonden groot bevonden;

maar doof de duuring van den Uitgang , aldaar'

waargenomen, vindt men ze ^ 58' , 6. Monfr^

Mason heeft ook, aan de Kaap, de Middeilyn

van Venus afgemieten , en bevonden =: 59", 5
•

doch door de waargenomen Duuring, aldaar, was

dezelve maar 57 Sekonden groot. Derhnlve be-

fluit ik, dat de Diameter van Venus, door do

Duuring van den Uitgang gevonden, altoos klei-

ner moet zyn dan de waare Diameter , en zulks

om bovengemelde redenen.

Terwyl ik nu aan dit Onderwerp ben , zal ik

ins*
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iiisgelyks gewag maaken van de tyden der Diiu-

ring van den Uitgang, volgens de verfcheider-

ky middellynen van Venus. Indien men ze on-

derftelt van 57 Sekonden, dan nioeft dcDuuring

van den Uitgang^ te Londen , geweeft zyn !=t

18.9": indien men ze neemt op 5S Sekonden,

dan zal men de Duuring te Londen vinden !=i

i^'.iS", en, indien men de Middellyn op 59
Sekonden begroot, zou de Duuring van den Uit-

gang te Londen moeten geweeft zyn 18. 47'^

De middellyn van Venus zynde s 59', en de

middellyn van de Zon :=: 31'. 31 % dan was de

Duuring van den Uitgang, te Stokholm, :=; i8'.

43''; te Parys ;=! 18'. 45''; aan de Kaap der Goe-

de Hope ;=: 18'. 8", en te Rome ^ 18'. 38'. Op
deezc laatftgemclde Plaats werdt de Duuring vaa

den Uitgang gc-obferveerd 18 Min. 31 Sekonden.

Indien wy , nu , de middellyn van Venus tzi.

58' nellen, en de middellyn van de Zon :=i 31',

33''', zal men voor de Duuring van den Uit-

gang te Rome vinden 18 Min. 18 Sekonden:

Welke minder zynde dan de waargenomen

Duuring, zo volgt daar uit, dat de middellyn

van Venus meer dan 58 Sekonden groot was,

op den dag der Waarnecming , en de Duu-
ring van den Uitgang te Parys > ge-obferveerd

door Monfr. de la Lande en P. Clouet,
, door Monfr. Mallet en Monfr. Bergman

,
te Upfal , door Mr. Chappe te Tobolsk en

X Deel. D door
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door my zelf te Savile-Houfe , bewyzen het

zelfde (*).

Waarneemingen der Paffagie van Veniis en

Mercurius over de Zon zyn door de Aftronomis-

ten, (indien der Zonne Verfchilzigt bekend is,)

aangemerkt als zeer bekwaam om de Verfchilleii

der Lengte van de Plaatfen der Waarneeming te

bepaalen , en zelfs , in vcrfcheide opzigten , de

Übfervatiën van Jupiters Satellieten voorgetrok-

ken. Ik zal, derhalven, in het volgend Tafelt-

je de verfchillen in Lengte opgeeven van het Ob'

fervatorium te Greenwich met de verfcheiderley

Plaatfen , alwaar de onlangfe Paffagie van Venus

over de Zon waargenomen is , uit de gedagte

Waarneemingen afgeleid.

Plaatfen der Waarii. Lengte i

Greenwich Obfervatorium.
Shirlnirn Caftle.

Leskeard in Cornwall.

Parys. 5 . . .

Bologna in Italië.

Rome
Dronthem in Noorwegen.
Upfai. , . . .

Srokholm.
Hernofand. . .

Kalmar

U.Min. Sek.

o. o, o.

o. 3- 47- W.
o. i8. 47. W.
o. 9. 10. O.
o. 45. 15. O.
o. 49 38 O
0. 44, 16 O,
1. 10. 16. O

I. II.

I. 5.

7.0.
28. 0.

Hemels-
breedte.

Gr Min Sek.

51. 28. 37. N.
51. 39. 22 N.
50. 26. 55- N.
48 50. I4-N.

44. 29. 36.N.
41 53.54.N.
63. 96. 10 N.
59. 51. 50 N.

I. 12. 17. O 59. 20 30. N.
60. 38 o. N.
56. 40. 30. N.

Plaat.

(*)- [Dit komt taamelyk overeen , met de berekening

der middellyn van Venus, uit de Waarneemingen der

Duuring van den Uitgang te Parys, waar door de Heer

N.
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Plaatfen der Waarn.
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koften der Provincie van Maflachufets Bay, naar'

St.Jan op Tcrrcneuve, om de Paüagie van Ve-

nus waar te neemen ; 'c welk hy met grootö

zorgvuldigheid gedaan heeft , en met zo veel

naauwkeurigheid, als de laage ftand van de Zon,

op dien cyd, wilde toelaaten. De inwendige Raa-

king gebeurde aldaar te 4 Uur. 47 Min. 17 Se-

konden. Hy hadt geen ander middel om zyne

Lengte van Greenwich te bepaalen, op dien tyd

van 't Jaar, dan door den afitand van een Ster

Van de Maan te weeten, welke hem gaf 3 Uur.

2,0 Min. 56 Sekonden voor zyne Lengte van

Greenwich, en derhalve kon zyne Waarneeming

van de inwendige Raaking niet vergeleeken wor-

den met de zelfde Waarneeming aan de Kaap.

-1- De Lengte van Kitigjïon op Jamaika is be-

paald door de Obfervatie van de PalTagie van

Mercurius over de Zon, den 25 Oktober 174J
Ouden Sty], gemeld in de Verhandelingen van

onze Sociëteit. Men heeft de uitwerking van

de Parallrxen in agt genomen en hier ingeflootcn.

De Lengte van Tornea en Madrafs zyn bepaald

door de Raaking by den Ingang (*): dewyl ik

goede reden heb om te gelooven, dat de V\'aar-

neeming van den Uitgang op deeze twee Plaat-

fen niet naauwkeurig was, en de Waarneeming

van de Raaking by den Ingang is zckerer dan die

by

(*) V^S'^sfs (Uitgang) ftaat 'er in 't Engelfch; doch uit

het volgende blykt dat het Jngrefs moet zyn.] -
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54 Vergelyking der Waarneemingen

Venus met den Vertikaal ; Z P het Complement

der Hemels Breedte van de Plaats i V P het Com-

plement der Declinatie van den Planeet ; ZPV
den Uurhoek of afliand des Planeets van den Mc-
lidiaan ; Z V het Complement der Hoogte van

den Planeet.

In de Driehoek ZPV zyn de Zyden ZP,
PVen de tuflchenhoek gegeven , waar door ge-

vonden kan worden de hoek Z V P en de Zyde

ZV. En, dewyl de Parallaxis der Hoogte toe

de Horifontaale Parallaxis ftaat als de Cofmus van

de fchynbaare Hoogte tot den Radius: zo kan

XiV gevonden worden. Dan BVP, naar dat

hetGeval vereifcht, vanZVP afgetrokken ofdaai:

by gedaan , blyft de hoek ZVB over, welke van

BV O afgetrokken zynde, zo heeft men ZVO
^ LV N, de hoek dien de fchynbaare Weg van

Venus met den Vertikaal maakt. In de regthoe»

Ifïge Driehok LNV,nu, is de zyde LV s=! het

Verfchilzigt der Hoogte , gegeven , waar door

men gemakkelyk VN het Verfchilzigt in Lengte

en LN, het Verfchilzigt in Breedte, vindt. Het

Verfchilzigt in Lengte wordt tot tyd gebragt,

doordien men de Uurbeweeging van Venus in haar

Weg weet, en dus bekomt men de waarde van

een.Sekonde Lengte in tyd: maar, om het Ver-

fchilzigt in Breedte tot tyd te brengen, zo laat,

inFJg. 2jECP het Taanrond verbeelden; OrB
den Weg van Venus over de Zon als uit het mid«

delpunt van den Aardkloot gezien; LRD den

Weg



VAN Venus in de Zon. 55

Weg van Venus, als aangedaan door het Ver-

fchilzigc op eenigerley plaats; Cr de naafte afftand

der middelpunten van de Zou en Venus, als uic

het middelpunt viin den Aardkloot gezien: CR
die zelfde afltand op de Plaats der Waarneeming;

Rr of NV het Verfchilzigt in Breedte; CS de

halfmiddellyn van de Zon ; VS de halfmiddeilyn

van ^Venus: Nv het verfchil der halve Peezen

rv en RV; CV en Cv het verfchil der halfmid-

dellynen van de Zon en Venus.

In de rcgthockige Driehoeken Cr z? en CRV
7-yn tv/ee Zyden gegeven, en derhalve kunnen

de andere Zyden rv en RV gevonden worden.

Het verfchil deezer twee Zyden , ;=; Nü, tot

tyd gebragt zynde door de Uurbevi^ecging van

Venus in haar Weg , zal men den Tyd beko-

men , die overeenkomftig is met het Verfchilzigt

in Breedte. Het Verfchilzigt in Lengte, nu,

bygedaan of afgetrokken zynde by of van het

Verfchilzigt in Breedte, naar dat het Geval ver-

eifcht, zal men hebben de vertraaging of verfnel-

ling van de Raaking op de Plaats der Waarnee-

ming , ten opzigt van de Raaking, als uit het

middelpunt van den Aardkloot gezien.

In alle de bovengemelde Uitrekeningen heb ik

de plaats van Venus bcfchouwd ten opzigt van

het middelpunt der Zon, zo wel in regte Opklim-

ming als in Dcclinatie, en de Breuken der Se-

konden veronagtzaamd in de Uitkoraften der

X. Deel. P 4 Ver-



56 Waarneemingen van Venus in de Zon.

Verfchilzigten van Lengte en Breedte. Ook
heb ik akoos de Sekonde genomen , die naaft

kwam aan de Breuk.

Ik neeme de gelegenheid waar, van aan de

Koninglyke Sociëteit te berigten, hoe ik, door

middel van een onkleurig Voorwerpglas- (jnchro-

me Obje& ghfs-') Mikrometer , van veertig Voe-

ten Brandpunt, gevoegd aan een reflekteerend

Teleskoop van twee Voeten Brandpunts affland,

gemeten heb de kleinfte en grootfte middellynen

van de Zon, en ik bevind de Diameter by 'c

Verfte Punt 31 Min. a8 Sekonden; by 't Naafte

Punt 32 Min. 33 Sekonden groot.

H,

AAN-



AANMERKINGEN
^

VAN DEN Heer

DE LA LANDE,
OVER

STERREKUNDIGE

WAARNEEMINGEN;
Getrokken uit een Brief van hem aan den

Eeiw. Heer Nevil Maskrlyne,
Lid der Koninglyke Sociëteit

van Londen.

(Fbilof. Transa^. for 1762. Vol. LII. Part. 2. p. 607.)'

HEc verheugt my , dat UEd. , door eigen

Ondervinding , de naauwkeurigheid der

Waarneemingen op den afftand der Maane vai^

de Vafte Sterren , tot het vinden van de Lengte

op Zee, betoogd hebt, gelyk de Heer de la
Caille, in den jaare 1753, hadt gedaan. Ik

ben zo wel overtuigd, als UEd. het kan zyn,

aangaande deeze voordeelen , en het geeft my
niet weinig pleizier, te verftaan, dat UEd. be-

zig is om een beknopte Manier in druk uit te

geeven, van de verbetering der Refra($lie en Pa-

rallaxis te berekenen.

X. Deel. D 5 In



gS Aanmerkingen over

In de Seétor, welken de Leden van onzeAka-

üemie met zig naar 'c Noorden namen , hangt de

Loodlyn uit een hoek , gelyk in de Afbeelding

CPl. LXiri. Fig. 3.), zo dat dezelve genood-

zaakt is te vallen in den top van den hoek, en

zy loopt bovendien over een Stip A, daar men

ze regt op houdt door middel van een Vergroot-

glas, 't Is jammer da: Monfr. Sisson een zo

aanmerkelyke omftandigheid verzuimd heeft in

Uwe Seétor, doch dat is Uw fchuld niet. De
Seétor, met welken de Heer de la Caille
al zync Waarneemingen deedt , en die in myne
Handen gekomen is federt zyn Overlyden, heeft

een fyne Naald in het middelpunt, daar het Zil-

verdraad, met een Lits, aan is opgehangen.

Monfr. Ping RÉ, die van 't Eiland Rodtiguez

terug gekomen is , heeft het Verfchilzigt van de

Zon eveneens bevonden als ik, naamelyk' 9^ Se-

konden. 't Verwondert my niet dat UEd. het

flegts 8;- Sckonden bevindt te zyn: aangezien de

Sweedfche VVaarneemingen , die my zeer goed

voorkomen, hetzelve nog kleinder uitbrengen.

Deeze onzekerheden komen daar uit voort, dac

wy het verfchil der Meridiaanen van de Kaap,

Rodriguez, Tobolsk, Parys en Londen, nog

niet genoegzaam naauwkeurig bepaald hebben.

Gy doet derhalve zeer wel, met de Waarnee-

mingen te verzanuelen van Jupiters Satellieten,

welke dienen zullen tot het vinden van deeze

Leng-



Sterrekündige Waarneemingen. ^9

Lengten. Ik dank UEd. voor de genen , die

Gy aan my gezonden hebt , en ik heb hier inge-

voegd die van den eerften Satelliet, te Parys, ia
den jaare 1761; want men kan naauwlyks eeni-

gen dan deeze tot dit oogmerk gebruiken.

JVaarneemhigen van den Eerpen Satelliet vanju-
^iter^ te Parys.

Anno 1761.

Üiir.M.Sek.

July 22.Imm. i2.45.3o.EenigeWolk:.Greg.Telesk.2] Voet.
29, 14-39 i3.Mr.Shorts groot Telesk.vansVoet.

Aug.14. 12.56.21. Newton. Telesk. van 4', Voet.
21. 14.52.20, Gregor. Telesk. van 2rVoec.
23. 9.21. 8. DoorDampen,Greg.Tel.van2jV.

Sept. 8. 7.42. 7. Greg. Telesk. van 2; Voet.
15. 9.39.48. Met het zelfde Teleskoop.
24. Em. 8.17.2Ö. Met het zelfde Teleskoop.
29. 1545-18. Dito. Eenige Dampen.

Okt. I. 10.14. 9. Dito Teleskoop.
17. 8.36.23. Dito Teleskoop.

31. 12.28. 7. Dito Teleskoop.
Nov. 9. 8.52.12. Dito Teleskoop.

'6- 10.47.22. Met een 25 VoetsKyker.Wattwyf.
ï8. 5-I6.3Ö. Greg. Telesk. van 2 J Voet. Dampig.

Dec. 6. 7.16. o. Met het zelfde Teleskoop. Wolkig.

Den 19 July 1763 zullen wy hebben een be-
dekking van Antares door de Maan : den 2 No-
vember een bedekking van Mars ; den 8 Septem-
ber een van Mercurius. Deeze zullen zeer be-
kwaam zyn , om het juifte verfchil van Lengte

X. Deel. tus»



6o Aanmerkingen over

ituffchen Londen en Parys te bepaalen (*"). In

J-7Ó4 zal 'er een nog grooter getal zyn. Maar,

indien UEd. gelegenheid heeft, om een derge-

lyk fourt van arbeid te onderneemen , kan UEd.
in de Memoriën van de Akademie, bedekkingen

van Vatte Sterren vipden , die op verfcheide

tyden w^iargenoraen , en eenige overeenkom-

fiigen zullen 'er wel zyn , te Londen ; waar

uit UEd. dan het verfchil der Meridiaanen

van deeze twee Steden zal kunnen afleiden; in 'c

welk wy ons wel fchaamen mogen te bekennen,

nog tot over de 20 Sekonden onzeker te zyn:

want of het zy 9 Min. 15 Sek. dan 9 Min. 4cSek.

is moeielyk te beiliflen: ik meen tulTchen Farys

en Greenwich.

Ik verzoek UEd. voor my de Vraagen te

beantwoorden , die aan my, door onzen waar-

den Vriend, Doktor Morton, gedaan zyn,

van wegen Monfr. Dünn. Ik nam den Uit-

gang van Venus te Parys waar met een Kyker

van 18 Voeten, een Oogglas van twee en een

half

(*) Deezen Brief ontving ik van Monfr. de la Lan-
de, tot Antwoord op een Brief aan zyn Ed. gefchree-

ven, waar in ik hem voorftelde, „ Waarneemingen te

„ Parys in 't werk te ftellen, overeenkomftig met Waar-

j, neeraingen alhier, op de bedekkingen van Valle Sterren

„ door de Maan: ten einde dus naauwkeurig het Verfchil

„ der Lengte, tuffchen Parys, Londen en Greenwich te

^, bepaalen i dat nog niet bekend is met zulk eene naauw»

» Keu-



' Steriiekundige Waarneemisgejt. 6t

half Duim Brandpunt , en een berookt Glas,

dat genoegzaam donker was : zo dat ik niet,

onzeker ben geweeft , zelfs niet op een en*

kele Sekonde tyds. Monfr. Messier heefc

geobferveerd met een Gregoriaanfch Telèskoop

van derdehalf Voet , vergrootende byna even-

veel als rayn Kyker, en hy ftemt zeer wel

met my overeen. Monfr. Maraldi hadc

een Kyker van 15 Voeten ^ maar, toen het

'er op aan kwam , was hy vermoeid , en Monfr.

DE LA Caille hadt een Verrekyker vaa

DoLLANDS maakzel, die niet wel te famea

gezet was , en de Voorwerpen niet duidelyk:

bepaalde. Ik nam voor het oogenblik der Raa-

king het eerfte oogenblik dat de rand van Ve-
nus den rand van de Zon het allerminfte deedt

uitzetten. Een Berigè van deeze Waarnee-
mingen zal men vinden in de Memorién der

Akademie van 't jaar 1761 , die bykans zyn
afgedrukt.

Wy rekenen het verfchil der Lengte tus-

fcliea

„ keurigheid, als Je netheid der hedendaagfche Sterre-

,, kunde fchynt te vereifchen. Ik verzogt hem , ten zelf.

,„ den tyde, uit te zien naar de bekwaamlte gelegenbe-

„ den tot dit oogmerk , door middel van de Berekenin-

„ gen , die geplaatft zyn in de Franfche Almanak , ge-

„ naamd, la ConnoiJJancs des Temps, vraar van hy de Uit*

„ geever is."

Nïïvii. Masüelyne.
X. Dbex. .



6% Over Sterrekündige Waarneemingen.

ichen Greenwich en Parys (*)5op 9 Min.soSe-

konden: doch op welke Waarneemingen zulks

gegrondveft zy, is my onbekend. De gezon-

den Obfervacien zullen dienftig daar toe kunnen

Byn.

Ik ben en blyve &c.

Parys,

ï8 Novembr. 1762*

DE LA Lande.

(*) [Zekerlyk zal Mr. on la Lande hier en in 't

voorgaande het Obfervatorium te Parys bedoelen : want

anders was de bepaaling, wegens de grootte der Stad, op

veelc Sekojiden niet te maaken.]

H.

WAAR-



W A A R N E E M I N G E N^

DIENENDE TOT BEVESTIGING,

DAT DE

MAAN
BEN

DAMPKRING
heeft:

IN 't tterk gesteld doos

Monfr. SAMUEL DUNN.
{Pbil. TransaS. for 1762. Vol. LIL Part. 2. (

p. 578.)

*

EEn Gefchil , dat men lang voor en tegen be-

pleit heeft onder de Sterrekundigen , was ,

of de Maan een Dampkring had dan niet , en,

zo veel ik door leezen of mondelyke overlpree-

king heb kunnen te weeten komen , hangt die

Geding nog aan den fpyker. De grootfte Aftro-

nomiften , Avaar mede ik over dit ftuk gelprokeii

X. Deel. heb



£^ B^VLStlCJSe DAT DE IVIaAH

teb, verhaalden my, ul: zy Eooit eenigenDamp-

kiizg om <3e ^la^ hai-ea kunnen oaidekköi.

Hier mede met Toldaan, b^on ik bj my zeU

¥en ce overweegen, door wdke Manieren « nog

niet Toorheen gdxriikc, die Voorfid. waaxichyn-

]yk CfpgékSL zon kunnen w^orden, en, onder ver-

fcheide anderen, bedagt ik zodamg eene, myns

-weeceos nog met in 't werk gefield: te weeten

een naauwkemige befi:hoawing der bode enden

Van Satomos Ring, ten tyde wanneer deeze Pla-

ree: zig bevindt aan den dinfieren rand van de

?»I;r- Want de Ring van Satumos van aan-

r: "g^e zyr.de, en byna met r^te
- xyze bedekt wordende door , of

te -e van agter het duifiere ge-

d£d:e der M^ire Scbyf; indien de twee randen

V : : c : : : f :. R' ' : . r ' . vens het lighaam van den

P]aoeet, behoor 'en waargenomen, en,

zo wel het vooru : et navolgende end,

gdyk odt het L. - -rus zdf, met

volkomen icdierp z: . er^lzyzeer

digt zyn aan der M : .ïr. :izd,niaar eea

weinig verder af vc.i .; - .^iald: uit zulk een

Verfchynzd, befloot ik, dat men een fierk ver-

moeden zou kunnen opvatten voor de befiaan-

lyk-

(*) [Hoe sxwxs Gefchnien en DoiJïerbeden dar «n-
tre-

'

-1 zfo , is , is eeo Omdersaei toer de MÊMmu

A;. 1 :if DtKikrl-^ , resds vyf-ca-twicdg Jaic ge-

lee-



EBN Dampkring heept; 5g

Ijkheid van den Dampkring der Maai^, en

indien het anders uitviel, zou men reden heb-

ben om te denken , dat zy geen Dampkring

had (*);

Zulk een Waarneeming is door mj werkftel-

üg gemaakt 's nagtstuflfchen den j6 en 17 deezer^

na twee Uuren 's morgens , waar van de Byzon-
derheden hier volgen. (Vergelyk Pl, LXIIL
Fig' 4-)

Den 16, 's middags, ftelde ik een Slinger-Uur-

werk, waar mede deeze Waarneeming is ge-

fchied, raar den fchynbaaren Tyd, door middel

van het palTeeren der Zonne over den Meridiaani

Ik bepaalde my tot het gebruik van een Grego-
riaanfch reflekteerend Teleskoop, vyf-en-twintig

maal vergrootende, dewyl hetzelve gemakkelyk
te behandelen was , en men geen gevaar zou loo*

pen van te miffen in het punt der Immerfie of

Emerfie, inzonderheid het laatfte ; als kunnende
hetzelve op den duifteren rand van de Maan niet

zo geraakkelyk gevonden worden met een Te-
leskoop of Kyker van kleiner Gezigtsveld. Ik
ftelde my dan fchrap tot de Waarneeming, doch
kon de Maan niet zien voor 22 Minuuten over

tweën (t) , wanneer zy , van agter donkere

Wol-

jeeden.omRandig aangetoond door den Heer N.Strütck/
-ëie dezelve waarfchynlyk ftelde.]

(t) [In 't Engelfch ftaat 14 H. 22'. Hier moet een feil

X. Deel. -E if



66 Bevestiging dat de Maam

Wolken , in een alderhelderfte zuivere Lugfi

verfcheen , en dus bleef geduurende de ge-

heele Waarneeming , ja lang daar na : zo dat

'er geen beter gelegenheid kon zyn tot niyn

oogwit.

Het Brandpunt van het Teleskoop ftondt zo

als het voor verfcheide Dagen geftaan hadt,

en gelyk ik 'er Venus naby de Kimmen twee

Avonden te voorcn mede had gezien , en Ju-

J)iter met zyne Satellieten , niet hoog boven

de Kimmen, den voorgaandcn morgen/. Thans

had ik het vergeleeken met de Vafte Sterren

en de Maan , na het verfchynen van agter de

gemelde Wolken. Dus was dan het Teleskoop

behoorlyk gefteld.

Te 14 Uuren 21 Min. 3 Sekonden zag ifc

een flaauwe fi-ip van Licht , daar de Emerfie

zig vervolgens toonde ; maar die flaauwe ftip

van Licht by beurten verfchynende en we-

derom verdwynende: zo kon ik niet weeten

of dit een gedeelte van Saturnus, dan een

zyner Satellieten ware ; voor dat 'er tien Sekon-

den waren verloopen. Toen zag ik, dat deeze

ftip van Licht een weinig helderer en grooter

geworden was , en derhalve oordeelde ik die

de

2yn in de Uuren of Minuuten : want ik begryp andera

niet, hoe de Obfervatie reeds te 14 h. 21'. 3" heeft kuB-

nen gcfchieden.]

I



ide tip te zyfi vin dëtt RiHg ^ effen v&n agtet

de Müan fcomchde : doch dezelve vertoonde zi^

zo döf en ruig , dat ik myn Telèskoo]? zou-

de gewantrouwd hebben, indien ik tllct wet

had geweötefi j dat hetzelve behöorlyk gefteld

ware.

Te 14 Uuren 22 Min. 4 Sekondèn , wa«

het vooruitgaande deel van den Ring geheel

uitgekomen en vertoonde zig helderer: tevend

fcheert het Lighaam van Saturnus uitkomende of

uitgekomen te zyn , maar zo ruig én flegt be-

paald , beide het Lighaam en den Ring onder el-

kander verward, digt tegen den donkeren rand

van de Maan aan j dat ik hetzelve niet voor Sa-

turnas genomen zou hebben j maai" vobr een Ko-

fneet 3 van agtér de Maan te voorfchyn ko-

mende , indien ik uit de "tafelen niet beter

geweten , noch Saturnus de voorgaande och-

tenden gezien had.

Te 14 Uuren 22 Min. 30 Sekondèn, was

het vooruitgaande end van den Ring klaarder

én helderer, het navolgehde end dofifer, en de

Planeet zelf vertoonde 2ig, op dien tyd, eenL

Weinig duidelyker dan te vooren. Ik hield

ïiiet Obferveeren aati, ofli te zien wat 'ef

20U volgen.

Vier Sekondèn daarna fclieen hét navol-

gende end van den Ring allerdofft, en het

vooruitgaande end was helder. Een weinig;



'68 Dat de Maan een Dampiüiing heeft,

tyds laater vertoonde zig zo wel de Ring

sds het Lighaara van Sacurnus fcherp en wel

bepaald.

Hier uit befloot ilc, dat dit verfchil van Ver-

tooningen moeft ontftaan zyn door de uitwér-

Üngen van een Dampkring, welken de Maan

lieeft.

f

Chelfea*

'19 ^uny 17Ö2. S. DUNN.

Plaat LXIII. Fig. 4 wyftaan, de agtervolge-

lyke VertooDingen op de oogenblikken daar ne-

vens aangetekend; zynde de breedte van de Plaats

der Waarneeming 51 Gr. 29 Min. jSek. en de

Lengte 41 Sekonden tyds beweften het Koningly-

kê Obfervatorium te Greenwich.

NIEUW 'I



NIEUW B E R I Q T, ^

WEGENS DEM

ELEKTRIKAALEN

VLIEGER:
UIT EEN Brief van den Heer

DE R O M A S,

AAN DEN Heer A^t

MOLLET.
{Mem. de Math, £? de Pbyf. Tom. IV. Paris 1763.

P. 514O

GY waart van oordeel, Myn Heer, dat

myn eerfte Elektrieke Proefneeming niet

den Vlieger, toen ik het pleifier had van Vuur-

\lemmers te zien , die zeven of agt Duimen lang

waren (*), verdiende Wereldkundig gemaakt tP

wot-

(*) [Zie het in. Peel deezer U.itgezogte Verhandelin'

gen, bladz. 107 ; alwaar uit de IL Terne der Memoires
een omftandig Berigt van die Proefnecraingen gegeven
wordt.] ^

X. Deel, E 3



70 NiEuvy Berigt w?öen5 ripi?

worden ; alzo UEd. my de Eer heeft aange-

daan, van dezelve te plaatzen in het tweede Sculc

^er Memoriên, die door UÏLheemfche Geleerden

aan Uv/e Akademie zyn geleverd: maar de Elek-

trieke Uitwerkingen, van dien zelfden Vlieger,

i^aren geheel wat anders irf eene Proefneeming
^

door my den 16 deezer Maand in 'c werk gefteld,

ceduurende een Onweder j dat ik durf zeggen

inaar middelmaatig te zyn geweeft ; dewyl hep

byna geheel niet Donderde en gantfch niet fterk

Jlegende. Verbeeld U, Myn Heer, Vuurlem-

ciers te zien van negen of tien Voeten langto en

een Duim breedte , die zo veel of meer geraas

maakten dan Piftoolfchooten ; in minder dan een

Uur had ik zekerlyk dertig Lemmers van die

grootte , boven en behalve ontelbaare anderen van

zeven Voeten en minder langte. Doch, het ge-

ne my de meelte voldoening gaf in dit nieuwe

§chouwfpel, was, dat de grootfte Lemmers vai^

zelf kwamen, en dat deeze, niettegenftaande den

overvloed van Vuur, die dezelven formeerde, on-

ophoudelyk op het nabuurigfte niet-Elektrieke

Lighaam vielen. Deeze beftendigheid gaf my zq

veel veiligheid, dat ik niet fchroomde dit Vuur

met mynen Verwekker te verwekken, ten tydc

zelfs wanneer het Onweer vry zwaar was, en het

gebeurde dar, toen het Glas, uit het welke dit

ijnftrament gemaakt is , niet meer langte dan van

twee Voeten hadt , ik Vuvrlemmers van zes of

ze-
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zeven Voeten langte, waar ik wilde, bragt,

zonder de allerminfte beweeging in myne Hand

£e voelen , en met het zelfde gemak als zodani-

gen van niet meer dan zeven of agt Duimen. Hier

uit heb ik eenige Giffingen afgeleid, die my zul-

len kunnen bepaalen, om t'eeniger tyd verfchei-

de Vraagftukken voor te ftellen , vooral een zeer

berugt; 'c welk Gy met kragc hebt wederlegd:

te weeten , of 'er geen middel ware van zig

voor de Donder te beveiligen, door het Vuur,

dat zo geleidelyk is, ergens heen te doen loo-

pen ; mids dat men 'er een genoegzaamen Geleider

aan verlchaffe, en dat men 'er tegen ftelle Elek-

trieke Lighaamen, waar voor het zo veel Ont-

zag fchynt te hebben : indien het geoorlofd is

dus te fpreeken. Ik heb fchikkingen op 'c oog,

die zeer verfchillende zyn van de genen welken

Franklin voorgefteld heeft (*), maar die ik

niet zal openbaaren , voor aleer ik een Proefnee-

ming zal hebben gedaan, die ik bedagt heb;

't geen ik , by de eerft voorkomende gelegen-

heid , niet zal verzuimen. Middelerwyl zal ik

U een oogenblik onderhouden over Omftandig-

heden, die, naar ik geloove, my de uitmunten-

de

(*) [Zie het Uittrekzel der ErieVen van den Heer Abt
NoLLET over de Elektriciteit, in het I. Deel deezer

Uitgezigte Verhandelingen y bladz. 628, en FrankliMS
JProeven daar voor.]

?. Deel. E 4
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de Proefneeming van den i(S deezer Maand bo*

zorgd hebben.

Ikfchryf de grootte der Vuurlemmeren, die

men met den Vlieger bekomen kan , aan, drie

hoofdzaaken toe: i.aan de langte van het Touw:

a. aan de onafgebrokenheid van het getrokken

Metaaldraad , waar mede het Touw door my
omwonden v/ordt ; 3. aan de gefchiktheid der

On weeren.

In de eerfte plaats doet de langte van het

Touw veel, om deszelfs uitwerkingen te ver-

meerderen. Dit is een ontwyfelbaare zaak, zeet

naauwkeurig met de eerfte Waarneemingen der

Elektrizeerderen overeenftemmende , die uitge-

maakt hebben 5 dat de Elektriciteit aanmerkely-

ker vermeerderd wordt door de Oppervlakte der

Lighaamen, die men Elektrizeert, dan door der-

zeiver Klomp en Oppervlakte. Het Touw, nu,

dat ik in de Proefneeming van den 16 deezer

Maand gebruikte, was de helft langer, dan het

gene daar ik my ran bediende in die van den

7 Juny 1753 , en ik ben voort» in 'c vermoe-

den gevallen, dat het Bindgaren, welk my fe-

dert deeze eeifte Proefneeming gediend heeft

,

niet volgens zyn geheele langte in aanmer-

king moeft genomen wordeii, van wegen een

of meer gebreken , waar van ik gewag zal

maaken.

In de tweede plaats, hoe lang het Touw ook
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2y , indien hec Metaaldraad aan hetzelve niet

onafgebroken is, moet men de langte niet reke*

nen dan van deszelfs laatfte afljreeking af tot aan

het Zyden Koord: want, indien deeze afbree-

king een uitgeftrektheid is, zo groot, dat de

Uitfpattingen zo ver niet gefchieden kunnen,

zal het Vuur niet van het bovenfte Draad in

het onderfte overgaan. In het tegenftrydi-

ge Geval, en wanneer, geduurende het On-
weer , niet genoegzaam Regen vak om het

Touw doornat te maaken, mankeert het niet,

gebrand te worden in dat gedeelte , by dQ

eerfte Uitlpatting : een Toeval , dat my ver-

fcheide Proefneemingen heeft doen mislukken:

want het getrokken Draad breekt zeer hgt,

fchoon nog niet gebruikt zynde gevveeft ; 't geea

my verfcheide maaien is overgekomen. Om dit

noodlottig Toeval te verhoeden , bereid ik voor"?

af het getrokken Draad: aldus.

Ik kies goede Hennip uit , en Iaat daar

van maaken vyf of zes Klosdraaden , omtrent

van dikte als de genen waar van middelflag

Linnen geweven wordt. Dit Garen neem ik

dubbeld , en voeg 'er by het getrokken Me-
taaldraad, doende ze dan alle drie onder-een

ftrengelen; zo dat de twee Hennipdraaden en

het getrokken Metaaldraad met elkander flegts

één Koord maaken , en dus krygt het laatft-

gemelde genoegzaame kragt , om door zeer

X. Deel. E 5 fter-^
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fterke rukken of harde wryvingen niet te breer'^

ken. Deeze bereiding voltooid zynde , fchik

?k dit nieuwe Garen op het Touw , volgens de

oude manier ; maar ik heb nog eene oplettend-

heid meer: ik maak het, van twee tot twee

Voeten , vaft met gemeen Garen , dat ik twee

of driemaal in het Touw doorfteek met een

Naay-Naald; 't welk veel vaftheid en andere

voordeden daar aan toebrengt. By voorbeeld,

indien het Draad kwam te breeken , zo raaken

de enden niet ver van elkander; men wordt het

zeer gemakkelyk gewaar, en daar is minder tyds

noodig om dit gebrek te herftellen , dan wanneer

'er een langte van verfcheide Ellen ontfponnen

werde, gelyk ik met leedwezen zeer dikwils heb

zien gebeuren.

In de derde plaats, zyn fommige Onwee-
ren van meer hevigheid dan anderen , en liet

is zeer waarfchynlyk , dat de hevigften met

de grootfte Elektriciteit bezwangerd zyn: maar

het hangt niet van den genen , die zulk een

Pröefneeming werkftellig wil maaken, af, daar

mede zyn voordeel te doen. Byna altoos

verheft zig de Wind niet, dan wanneer het

Onweer reeds zeer naby is en het begonnen

heeft te Regenen : in één van deeze beide

Gevallen zou het ten uiterfte gevaarlyk zyn

den Vlieger op te fchieten : dewyl men, om
hem op te krygqn , noodwendig het To^w"
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in de Hand moet houden. Hebbende zulks

den 21 Juny van ^c voorleeden Jaar willen

doen, op een tyd dat 'er jn *t geheel geen

Jlegen viel, rammelende de Donder flegts bo-

ven myn Hoofd ; kreeg ik een zo verfchrik-

Jcelyken Slag, (zonder het Vuur eenigzins te

zien,) dat ik agterover op den Grond viel,

cn dit Toeval, 't welk ray naderhand om-
zigtiger deedt zyn , heeft niy nog veel meer

Qelegenheden doen verzuimen dan het voory

gaande. Ten einde 'er zo menigvuldig niet te

verliezen , heb ik gezogt of 'er geen middel

zoude zyn om den Vlieger op te fchieten,

zonder ooit te raaken aan het Touw, en, na,

veele overdenkingen, ben ik eindelyk zo ver

gekomen van een klein Werktuigje te maa-

ken , dat zeer veraf door my vaftgehouden

-wordt met drie Zyden iyoorden, aan welken

door my eene langte naar believen kan gege-

ven worden. Dit Werktuig, zeg ik, dat men
kan voor- of agter-uit doen gaan , en plaatzen

naar het noodig is, beftaat flegts in een klein

Wagentje, welk het Touw, zo los cn lang-

zaam als het my behaagt , laat afloopen , en
^

liet Touw afgeloopen zynde, bevindt zig de

Vüeger vry geplaatft , door middel van een

Zyden Koord , welk zo lang is als men het ge-

yoeglyk oordeelt.

Ik heb 5 dat meer is, tot de Operatiën , waaf

X. Pb EL.
^

'

, ^^-.
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gevaar in ftak van al te naby te zyn , een Ver^

'soekker uitgevonden , verfchillende van dien van

Glas, U bekend. Deeze , dien men verlangen

^ «f verkorten kan naar welgevallen, beftaat uit

een Zydcn Koord, gedaan aan 't end van twia-'

tig Voeten dergelyk Touw als dat van den Vlie-^

ger , en welk , met dat van het Raam , een

Vork maakt: zo dat "het niet anders aangemerkt

moet worden dan als een tak uitmaakende van

bet Hoofdtouw.

Ik ben , enz»

Jï6 4u§. 1757- De Romas,

NA-



NADER VERTOOG -

V A N ü E N H E E R
,

—

i)E LA CONDAMÏNE,
Lid van de Koninglyke Akademie van Parys , van

de Koninglyke Sociëteit van Londen, van

^üie te Berlyn^ Petersburg ^ Bononie^

ICortona en Nancyi

ÓVER DE

i N - E N T I N G
DEK

KINDERZIEKTE.
Bevattende het vervolg der Hiftorie vaa

deeze Ziekte , van 't jaar 1754 toe

aan 1758 (*3'

(Mém. de VAcai. Royale des Sciences de Paris, pout l'Année

1758, a Paris 1763. pag. 439. enz.)

DE Akademie heeft my, ten algemeenen

nutte, toegelaten, myn Eerfte Vertoog

over de In-enting der Kinderpokjes , dat reeds

vief

(*) [Verfcheide Stukken aangaande de In-enting, en

wel om der^elver voordeeligheid aan te toonen , zyii

door my in het IXIé DfiSX deczct Verhandelingen byeen
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Tier en een halfjaar geleeden in deeze Byeeri-

komft gelezen werdc, te doen drukken , zondef

%o lang te Wagten , dat het in de Akademifchd

Verzameling aan 't licht kwam. De aangelegen-

heid van het Onderwerp heeft 'er de Uitgaven

"Van, in veelerley Taaien, vermenigvuldigd. Het-

zelve zal met taamelyk veel veranderingen ea

byvoegzelen uitgegeven worden in het Stuk on-

zer Memoriën voor 't jaar 1754 j dat onder dé

Pers is (*). Ik heb, tot overziening van het-

zelve
,
gebruik gemaakt van de Berigten , welken

ik ,'op myne tweede Leezing , in onze byzondere

Byeenkomften ontving, en van de genen , die ik

ontleend heb van verfcheide uitheemfche Geleer-

den, in 't byzonder van den HeerMATY, Bi-

bliothekaris van hét Groot- Brittannifche Kabi-

net, die my de Eer hadt aangedaan van myn
Werkje in 't Engelfch te vertaaien.

Maar, aangezien van 1754 tot 1758 de In en-'

ting is ingevoerd in verfcheide Plaatfen van Eu-
ropa; aangezien 'er Werken voor en tegen uit*

ge-

verzameld, bladz. 76— 105. In het VII. Deel, bladz.

149, enz. zagen wy deeze Praktyk verdedigd tegen de

Tegenwerpingen van den vermaarden Heer de HaeW,
door den Heer Tissot; die ook van het eerlle Vertoog
van den Heer nE la Condamine, dat op zig zelf ia

't Nederduitfch uitgegeven is ,
gewag maakt. Thans dagt

ik dit Vertoog, als een Vervolg op 't zelve , in de tegen-

woordige tyd, nu die Praktyk hier hand over hand veld

Wint, onze Landsgenooten tot geruftftelling der genen,

die 'er zig aan onderwerpen, niet te moeten ontbonden.)
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gekomen zyn , en de Hiftorie van deeze Praktyfc

opgehoopt is met een menigte van nieuwe Ge-

vallen, die geen plaats konden vinden in mya
eerfte Vertoog , zonder de Dagtekening daar van

te veranderen; zo heb ik het gevoeglyker ge-

oordeeld, deeze verfchciderley Stoffen tot het

Onderwerp te maaken van een Nader Vertoog,

dat dienen kan tot een Vervolg van het voo^

rige.

Ik zal hier Gevallen aanhaalen , die my ont-

glipt waren in het eerfte , of die niet dan nader-

hand tot myne kennis gekomen zyn , en in *t by-

zonder de zodanigen ^ welken ik , geduurende

mynen Reistogt door Italië, in de jaaren 175^
tn 1756, verzameld heb.

Vervulzel tot de Hijlorte der Ift-entiftg, die ühgegg^

ven is in ^tjaar 1 754.

Cirkaffie fchynt het middelpunt te zyn , van

waar de In-enting zig, in 't ronde, alom ver-

breid heeft. La Motra ye, die door dat Land

ge*

(*) Het Stuk der Memoriën van 't jaar 1754 is niet

uitgekomen voor 't jaar 1759- Dit Nader of Tweede Ver-

toog was aldaar aangekondigd voor 't Stuk van 't volgen-

de jaar , 1755 , dat- niet eer gedrukt is dan in 't jaar 1761

:

maar men heeft het gevoeglyker geoordeeld de orde des

tyds te volgen, en hetzelve niet in ': licht te geeven,

dan in 'i Stuk van 1758 , wanneer het aan de Akademie is

Voorgelezen.-

IX. D]i£JLr.
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gereisd is in den jaare 1712, zag aldaar deezs

Praktyk oefenen, waar van hy fpreekt als een

algemeen gebruik onder die Natie (di). De Over-

levering te Konftantinopolen is, dat dit Middel,

om de Kinderpokjes mede te deelen , afkomftig

zy uit de Landen aan de Kaspifche Zee. Het is,

van onheuglyke tyden, inlndie(^^, en in Chi-

na (O bekend. Niet minder oud is deeze Prak-

tyk op de Kuften van Afrika C^) , in Barbarie

,

in Senegal , en zelfs in 't binnenfte van dat We-
leldsdeelCO- ^^ zy dat dez.elve derwaards ge-

bragt zy door de Arabieren , ten tyde van derzel-

ver Veroveringen ; 't zy dat dezelve vervolgens

in Egypte ingevoerd zy door de Mamelus , uit

fcirkaffie oorfpronglyk, en van Egypte zig Land-

waards in uitgebreid hebbc.

Alle deeze Zaaken geeven een nieuw gewigt

aan

(a) Zie Tom. II. p. 98. Edit. de la Haye.

(b) Poflfcriptum van den Brief van Monfr. Chats anti

IVIonfr. Schwenke's EJJay apologetiqtte de l'Inoculttion.

a Ia Haye 1754 P^g- 122.

(c) Lettre du P. Dentrecolles. Tom. XX. des Lettres

tdif. y curieitfes.

(d) Certificaat van Cassem Aga, Gezant van Tripol7

in Engeland. Zie het Relaas van den Heer Scheucmzer

of het Uittrekzel daar van in 't Franfch , dans Ie Reciieil

des Piéces fur r Intculation. Paris 1756. pag. 138.

(e) De Negers hebben, in 't algemeen , de gewoonte,

van de In-enting aan 't jonge Volk werkftellig te inaa-

ken, zo dra de Befmetting der Kinderziekte zig in dena-

fcuurfchap openbaart. De Levensregel, dien zy in agt

heemen , bellaat voornaamelyk in zig te onthouden van

al'
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han de verftandige Giffing van den Heer Mat y^
die, zig re binnen brengende, dat Bockarah^nz-

by Samarcand y beopfteh de Kaspifche Zee, heÉ

Vaderland van Avicenna geweell ware in dé

Tiende Eeuw , vermoedt dat de Arabifche Ge-

neeskundigen, die allereerlt deeze Ziekte, wel-

)ce uit Ethiopië afkomftig was, waargenomen heb-

ben , wel de Uitvinders zouden kunnen zyn vati

het Behoedmiddel ; dat het riiooglyk tot zynen

Autheur Avicenna zelf of een zyner Leerlin-

gen heeft , en dat iiien zeer waarfchynlyk wel

eenige opheldering daar omtrent zou kunnen vin-

den in de Arabifche Manufcripten , waar mede

onze Böekeryèn opgevuld zyn. Hy oordeelt,

dat de Praktykder In-enting van de plaats haares

oorfprypngs zal voortgetrokken zyn , aan den ee-

. nen kant in Indie naar Sura'tte, Bengale, als ook

liaaf China (ƒ") , door middel van de Tartaaren

ett

* atJerley fbórt van Vleefcti , en rykelyk Water té

drinken, dat door Cicroenfap zuuragtig gemaakt is: 't

welk miffchien verdiende door ons nagevolgd te wordeft

in het heete Saizoen. Mem. de Mr..Cur)WALLADER-CoL-

T)EN, van Nieuw York, i Oktober 1753, ingevoegd hl

de Obfervdt. Êf Rechercb. de Medecine. Lond. I75i7. pag^.

227. Odtavo. In een klein Traktaatje, gedrukt te üoftofi

in 't jaar 1 722, wordt gezegd , hoe verfclieide Negers verze-

kerd hadden , dat de In-enting gemeen ware in hun Lan J^

(ƒ) Een enkele Zaak fchynt niet overeen te ftemmen
met deeze Gilïïng, wat China belangt. Het is de Aan-

merking van P. Dentrecolles , in myn eerde Vertoog

bygebragt , dat de In-enting ouder zy in de Provincie

X. De£L, f Kiaji'
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en Chineezen , die te Bockarah Handel dryven

;

aan den anderen kant naar Mocha , door de Be-

devaarten der Mahomethaanen, en van daar in de

nabuurige deelen van de Middellandfche Zee iii

Afrika en in vcrfcheide plaatfen van Grieken-

land C^).

Wat het Weftelyk deel van Europa aangaat,

*t is niet alleen in het Prinsdom TVaks in Enge-

land, dat de In enting (mooglyk ten tyde der

Kruisvaarten naar 't Heilig Land,) doorgedron-

gen zy : 't is niet alleen in het Hertogdom Kleef

en 't Graaffchap Meurs, alwaar Doktor Schwen-
KE dit gebruik, in *t jaar 1713, geveftigd vondt:

maar het is reeds byna een Eeuw , dat men dee-

ze Praktyk in Deenemarken gekend heeft ; de-

wyl B ARTHOLiNüs 'cr gev/ag van maakt in een

Brief

Xiagnaji, in 't Ooüen van China, dan in de Wedelyke
Provinciën. Zie Lettr. edif, fc? cur. Tom. XX. Maar
was deeze Miffionaris wel van de Zaak onderrigt ,

daar hy niet dan by hooren zeggen, van fcliynt te fpree-

ken ?

(g) Doktor Carsuri , Eerlle Eoogleeraar der Genees-

iunde op de Univerfiteit van Turin , geboortijg van Ce'

pbalonia, heeft my in den jaare 1756 gezegd, dat de In-

enting op dat Eiland was in gebruik gevveefl voor 't jaar

3537 , toen zyne Familie haare Woonplaats aldaar geno-

men hadt. Ik heb van dien zelfden Doktor , dat zyn

twaalf Broeders de Kinderpokjes inge-ent zyn , en dat Dok-

tor TiPALDi, zyn Landsgenoot, hem verzekerd had, hoe

hy dein-enting, op de zelfde manier als te Konftantino-

polen , hadt zien werkftellig raaalien in Moisa en op 'C

Eiland Candia.

4^
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Brief wegens de Overptanfing der Zickceh
, ge-

drukt te Koppenhagen in 'c jaar 1673, Meii

vindt 'er ook voetftappen van in eenige Provin-

ciën van Vranfcrykj in 't byzonder in Aüvergné

en Perigord.

Ik heb in myn Eerfte Vertoog de Werken over

de In-enting aangeïiaald, die tot myne kennis

gekomen waren. Thans moet ik eenige uitgela-

tene invullen , en vooral gewag maaken van dë

Stukken , die niet dan na 't jaar 1754 aan h licht

gekomen zyn.

De Latynfche Diflertatie van Timoni (h')^

Eerften Doktor van den Grooten Heer, over dö

Manier om op een Konftigè wyze de Kinder-

ziekte mede te deelen (;') , naderhand in de Rei-

Izen van laMotraye gedrukt, werdtin Vrank-

ryk gebragt door den Ridder Sutton , AmbaS-

fadeur van Engeland by de Porte, op zyn terug-

komö

(b) Ik hf-b hem Timone gehetefi in myn éerfte Vef-
toog, in navolging van la Motkayk, die deezén Ge-
neesheer zeer gemeenzaam hadt geleend te Konltar.tlno-

polen, en hem dus noemt: maar naderhand heb ik Ver-

nomen , dat zyn regte naam Timoni zy. Ik heb eeti

Brief ontvangen van zyn Zoon , die Eerde Tolk is van

de Groot Brittannifche AmbalTade , aan het Turkfcht- Hof.

fDit is egter maar een klein verfchil van Dialel't, volgens

de Üitfpraak der hedendaagfche Grieken, die Dimojïhenii

zeggen, in plaats van Demojibenes , volgens de aaumer.

kingen van Tournefort.]

(O Zie myn Eerfle Vertoog over de In-entihg. Meiiii

de rJcad.Tpont lAnn, 1754, pag. öiy.

X, Deel* Ta
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komft van Konftantinopolen , eenige Jaaren vooï*

dat de cerfte Proeven op misdaadigen te Londen

in 't werk gefteld werden. De Abt Dub o is,

naderhand Kardinaal, toen Minifter der Buiten-

landfche Zaaken , bcMe Monfr. Hulin, tegen-

woordig Staatsdienaar van den Koning van Poo-

len, Hertog van Lotharingen,, die Differtatie in

'c Franfch te vertaaien: dezelve werdt gelezen in

de Raad van *t Regentfchap en het ftuk in over-

weeging genomen : maar zaaken van grooter aan-

drang deeden dit Voorwerp uit het Gezigt ver-

liezen.

In een Êngelfch Werk, dat te Londen uit-

i;wam in 't jaar 171 5, onderden tytel van Proeve

over de uitwendige Geneesmiddelen ^ door
J.
Ken-

ne'dy, Chirurgyn- Doktor C^), vindt men de

Hiftorie van den Toeftel en den Uitflag der In-

enting in Griekenland, welke de Autheur te Kon-

ftantinopolen hadt zien Praktizeeren , en welke

TiMONi, door middel van zyn Vertoog, dat in

de Verhandelingen der Koninglyke Sociëteit van

Londen was ingevoegd , kenbaar maakte in Eu-

ropa. De Autheur , daar ik van ipreek , is zelf

een Ooggetuige : hy leeft nog te Londen (/)

:

geea

(k) An Effai en external Remedies , by J.
Kenkedt,

Chir. Med. Lond. 1715. 0(flivo.

(l) Hy leefde inderdaad nog in 't jaar 175?! : men heeft

my, in dit jaari763, te Londen verzekerd, dathy, oirl'

trent twee Jaaren geleeden, was geflorven.
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geen Engelfch Autheur is hem over dit Onder-

werp voorgegaan : 't is zonderling dac hy door

geen IVJenfch aangehaald zy.

Men hcefc verkeerdelyk onderfteld , dat alle

Franfehe Geneesheeren zig* t'allen tyde aange-

kant hebben tegen de In-enting. Hec Werk van

Monfr. Hecquet, 'c welk uitkwam inden jaa-

re 1723 , en de Thejis , die in dat zelfde Jaar te

Parys verdedigd werdt (w), hebben zonder twy-

fel aanleiding gegeven tot dit onbillyke Vooroor-

deel, 't welk van ons belang is te vernietigen.

Het was op 't verzoek van den Heer Dodard,
's Konings Eerften Lyf-Arts , dat Monfr. de la
CoSTE fchreef, en aan denzelven zyn Brief op-

droeg over de In- enting, welke hy in Vrankryk

wilde invoeren. Behalve de Getuigeniffen («)

van de Heeren Dodard, Chirac, Helve-
Tius, AsTRUC en verfcheide andere doorlugri-

ge Leden der Fakultcit van Parys, die door Monfr.

DE laCoste ten voordeele van de nieuwe Me-
thode 'aangehaald zyn , kan ik den naam van den

Heer B o yer, tegenwoordig Deken , aan 't hoofd

Hellen van de Lyfl: van haare Verdedigers in Vrank-

ryk; daar men hem heeft willen tellen onderde

Tegenftreevers van de In- enting. In eene Tbe-

ƒ>, naamelyk, die door hem te Montpellier, in

den

(w) Zie myn Eerfie Vertoog over de In-enting ofMm.
de l'^cad. Royale des Sc. pour 1754. p. 623.

(tj) De zelfden, pag. 626.

X. Dsgt. Fa
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den jaare 1717 , en dus meer dan vier Jaaren voor

de eerfte Proefneeraingen in Engeland , gedefen-

deerd werdt , vind ik een duidelyke en naauw-

keurige vcrklaaring van de behaaglykfte en meeft

voldoende reden , jvelkc men federc gegeven

heeft , om te verklaaren , van waar het komt

,

dat de ingeente Kinderpokjes goedaartiger dan

^e nacuurjyke zyn : „ dit is, zegt hy, (0) om

„ dat de Infnydingen , door een heilzaame Konft-

»> greep, in de uitwendige en Vleezige deeleit

,, de zitplaats overbrengen van de Ontfteeking,

„ en dezelve afwenden van de inwendige dee-

,jf
len , alwaar dezelve niet werken kan dan mee

„ Levensgevaar". Kon de Heer Boyer een

kragtiger uitdrukking gebruiken , ten voordeele

van een Methode , welke diestyds nog nieuw

Ayas en geheel onbekend in Vrankryk , dan mee

te befluiten , „ dat de Schatting , welke ieder

„ Menfch , ten minfte eenmaal in zyn Leven

,

„ aan de Kinderziekte verpligt is te betaalen ,

^. onvermydelyk zynde, het veel raadzaamer zy,

j, door deeze Konftgreep een goedaartige te ver-

„ wekken, dan een Zaak van zo veel belang over

3, te laaien aan de zorgvuldigheid van de Natuurj»

« die,

(0) Ideo nempe, qjioi h»c artis prejidio leves exiitentur,

Ji^ammationes aut Suppurationes
,
quarum ope periculum ab

internis averti po£ït: cum ejufmodi falutari velut Artiflcis

fiies Jemnio Jeu Jlimulo pblegmmodeo paretur, in quafavi-

tiem confuetam exevceat , absque fntali Fite periado . . . . ,

^t nempe commoti Jlimvli vebewentiam fola Cutis excipiat.
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*

„ die, daar zy in de meefte andere Gevallen te

„ werk gaat als een tederlievende Moeder, dik-

„ wils in dit Geval zig niet dan in de houding

„ van een onbarmhartige Stiefmoeder vertoont'*.

Zesjaaren daarna, te weeten in 't Jaar 1723,

verklaarde Monfr, de la Coste, een ander

Franfch Doktor, de voordeeligheid der In-enting

in zyn Brief aan den Heer Dodard, waarvan

ik het üittrekzel medegedeeld heb in myn Eer-

fte Vertoog. Van de twee eerfte Autheuren

,

derhalve, die over de In-enting der Kinderpok-

jes in Vrankryk fchreeven , beiden Geneeshe'c-

ren zynde, is de een 'er een Verdediger van gc-

weefl: , en de ander heeft zyn beft gedaan om de-

zelve in gebruik te brengen.

Ik beken, dat in het zelfde Jaar Monfr. Hec-
QUET zyne Stem tegen deeze Praktyk verhief:

maar welk een Stem ! Zyn vbornaamfte bezwaar-

nis tegen de In-enting is, dat dezelve zweemt naar

Tovery. Ook heeft de geleerde Heer B ürette.
Doktor van de Fakulteit van Parys , doen zien

wat hy dage van dit Werk, in de Approbatie

zelve , welke hy 'er niet aan weigeren kon als

Examinateur van de uitkomende Boeken, en het

ftil-

Eteniia > quatenus hmuimüf. ..... Variolarum injultum

euüibef, mortali femel aut itexum fubeundum, fatius eji boe

Jnificio benignas excitar'i
, quam tanti momenti negotium

Natura , iii plurimis qiiidem aliis Vitce cajibus almce Paren-

tis officia defungenti
, JeS, in boe frequenter fcevwn ^ovsfccc

preferenti babitum , conmittere.

X. Di&L. F 4
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ftilzwygen , dat in het Journal des Sgavans ovet

een ftuk van zo veel belang gehouden worde

,

geeft reden om te denken dat Monfr. Andry,
fchoon belaft met de Uittrekzels der Geneeskun-

dige Boeken voor dit Journaal, en , dat meer is,

tegen de nieuwe Methode ingenomen, de Ont^

]eeding n.iet durfde gceven van een Boek , 't

•yvelk dpelve, op zulk een flegten voet, tegen-

iprak.

In het volgende jaar, 17*4, ftaafde Monfr.
|

NoGUEZ, Geneesheer te Parys , met nieuwe

Proeven de Zaak der In-enting, in de Voorre-

den , die door hem geplaacfl: is voor zyne Over-

zetting van het Engelfche Berigt , dat door den

Heer Jurin aangaande de gelukkige Gevolgen

van de door Konft gemaakte Kinderpokjes, werdc

gegeven. Sedert 1724 heeft geen Doktor in

Vrankryk, zo veel my bekend is, over dit On-

derwerp gefchreeven , tot aan den jaare 1752»

wanneer Monfr. Butini, Doktor te Montpel-

lier, zyn Werk over de In enting, daar hy een

(terk Voorftander van is , aan 't licht gaf, en het

welke Monfr. Bagard, Prefident van 't Ko-
ninglyk Kollegie der Geneeskunde te Nancy, in

deeze Stad herdrukken deedt, agter eene Kon-

fultatie, het Berigt van Timoni noopens de In-

enting, en een Brief over deszelfs goeden uitflng

te Londen. Eindelyk gaf, in den jaare 1756
,j

Monfr. JoACHiM, Doktor in de Geneeskunde te.

Straatsburg , een Latynfche Verhandeling aan 't

' ' •" - ' .licht

j
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Jicht , over de yoordeclighei^i van de In-en;ing

^er Kinderziekte (*_).

Monfr. Hecquet is dan de eenigfle der Ge-»

neesheeren in Vrankryk, wiens Naam men ziet

aan 't hoofd van een Werk tegen de In-enting j

terwyl verfcheidene derzelven , 't zy in Thejes

of byzondere Verhandelingen , 't zy in 't beloop

hunner Werken of door openbaare Gecuigenis-

fen, zig met kragt voor de Inenting verklaard

hebben. De Heer Senac, Eerfte Lyf-Arts vati

den Koning, geraadpleegd zynde door Mgr. den

Hertog van Orleans , heeft een openbaare blylc

gegeven , dat deeze Methode door hem goedge-

keurd werdc. De Heer Chomel, federt De-
ken van de Fakulteit van Parys, heeft my in den

jaare 1754 gezegd, dat hy 'èr het gebruik van

hoopte geveftigd te zien onder zyn Dekenfchap.

Monfr. de la Viiiote in zyne Uittrekzels in

het jfourtial des Sgavans : Monfr. leCamüs en
de eèrfte Autheur van het yournd de MeJecme

^

hebben hunne toeftemming gevoegd by die der

uitheemfche Journaliften. Ik heb reeds, op hun-

ne goedkeuring, aangehaald de Heeren FalcoN'
net en Vernage , als Begunftigers van de
door Konft gemaakte -Kinderziekte: ik zou een

^root getal anderen noemen kunnen , die van hec

zelfde denkbeeld zyn, en ik ken 'er, die gereed

flaan,

(*) TraBatto Qirurgico-Medica » proponem Ouceftionev},,

A^x\ Variolas &c.

.

"^
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liaan , om de In-enting te doen verrigten aan hun

eigen Kinderen. Monfr. Lieütaud, Lid van

deeze Akademie en Geneesheer der Kinderen van

Vrankrylc, wenfcht, in zyn uitmuntend Werk
over de Geneeskunde , -welk na let hezen van dit

Vertoog aan V licht gegeven is , dat deeze Praktyk

in algemeen gebruik komen moge, enz. Kan

men dan nog zeggen , dat alle de Franfche Ge-

iieesheeren zig altoos tegen de In- enting hebbeq

aangekant ?

Wat de Medicinale Thejes belangt , die ongun-

fiig fchynen voor de nieuwe Methode : daar van

ken ik 'er flegts drie. Hier van moet men , in

de eerfte plaats, die Thejis uitfluiten , van den a8

April 1757, welker Aucheur alleenlyk iets ter

toets brengt , daar men nooit aan getwyfeld heeft

;

te weeten , of de Lugt der inge-ente Kinderpokje^

lejmettelyk zy? MiflTchien heeft hy 't Gevoelen op

een belachelyke wyze ten toon willen (lellen, van

de genen , die voorgaven te twyfelen , of het

wel een waare Kinderziekte was.

De eerfte van de twee andere Thejes is die

van 't jaar 1723, daar ik reeds van gefproken heb

in myn Eerfte Vertoog , en welker Autheur , op

een Thcologifchen trant , in de Schooien der Ge-

neeskunde een louter Geval van Confcientie be-

flifle ; indien het flegts geoorlofd is deezen naam

te geeven aan een Queftie, die niet zeer ernftig

fchynt. Het Onderwerp of Voorftel was, te on-

derzoeken , of de In-enting der Kinderpokjes een

Mis-
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Misdaad zy? (^an Var'iolas inocuïare nefas^. Eitl-

delykin de Thefis van den 14 April 1757 fchynC

de In enping der Kinderziekte niec dan by Toe-

val gebragt te zyn , om gelegenheid te geeven tot

Perfoonlykp beledigingen en onbetaamelyke uit-?

drukkingen Om kort te gaan , deezQ

Thefis , welke de Examinateur van de FakulteiC

i'erklaarde niet gelezen te hebben , wierdt enkej

berugt door hasiTeJappreJJh.

Dat meer is , de The/e: der Geneeskunde ver-

toonen flegts 't Gevoelen van een partikulierjcn

de gemelden zyn tegengefproken door een veel

grooter getal anderen, die men in Vrankryk ge-

deiendeerd heeft. Het Befluit van die, welke

Monll-. Gelee, den 12 Oktober 1753, te Caett

in Normandie verdedigde , was : Ergo Var'iol'ts

inocuhm. Van de anderen zal ik op haar datitm

fpreeken.

Ik heb, in 't jaar 1754, verzuimd ge-

wag te maaken van verfcheide Werken over de-

in-enting , die in Engeland , Deenemarken ea

Duitfchland uitgekomen zyn', federt 1730101 ia

1746, en daar ik naderhand vati verwittigd beti

geworden.

De Hiftorie wordt thans door my weder aan-

gevat , daar ik die hadt laaten fteeken in rayi|^

Eerfte Vertoog.

X. Deel. 'tJaaii
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't Jaar 1754.

De laatfte Werken over die Onderwerp, wel-

ken ik diestyds heb kunnen aanhaalen, waren dJQ

van de Heeren Butini en Guyot ,die het my-

ne waren voorgegaan, en dat van Mr. Kirkpa-
TRICK, het welk ik, te Londen van de pers

koniende, weinige dagen voor het kezen van myn
Vertoog, ontving. Ik wift niet, dat deeae Dok-

tor reeds in 1743 een Proeve over de In-enthtg hadt

uitgegeven, welke hy in de Engelfchc Volkplan-

tingen hadt in 't werk zien ftellen. Ten zelfden

tyde, toen zyn laatfte Traktaat aan 't licht kwam,
gaf Mr, James Burges, Apotheker en grooc

Praktizyn te Londen , een klein en leerzaam

Stukje uit, over de Manier van de In-entelingen

vooraf te bereiden en te behandelen, . Sedert zyn

'er te Londen eenige anderen aan 't lipht geko-

men, die ik niet gekreegen heb.

De Proeve lot verdediging van de Jn- enting (*} ,

door den Heer Chais, Predikant van de Fran-

iche Kerk in 's Haage , was nog niet uitgegeven.

De' Authcur behandelt daar zyn Onderwerp als

Zedckundig Theologant : hy maakt voornaamelyk

zyn Werk om de vreesagtige Gemoederen van

awaarigheden te ontheffen. Dit Gefchrift ademc

niets

(*) [^'Jl^y apologetioue de l'Imculatisn. Zie het VII.

DeÉt dcezei P''eThandelitigen , bladz. 151.]
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niets dan Godsdienft en Menfchlievendheid : in

^c zelve heerfchc een coon van gemaatigdheid eil

zagtheid , waar door de kragt van Redenen niec

het minfte ontzenuwd wordt.

in bet zelfde Jaar decdt de Heer Tissot,

Doktor van de Fakulteit van Montpellier , te

Lauzanne woonagtig , aldaar zyne Verdedï^mg

van de In enting (f) drukken, zynde het uitge-'

breidfte Werk dat wy in de Franfche Taal heb-

ben over die Stof. Het is een Meefter in de

Konft die fpreekt: niets wordt door hem ver*

geeten, en hy beantwoordt op een overwinnen-

de trant alle tegenwerpingen. iScho'on men te

Parys (j) Exemplaaren vindt van deeze twee

Werken, zyn dezelven, by ongeluk, niet ge-

noegzaam bekend in Vrankryk : ik heb Men-
fchen gezien, die door dezelven van hunne Voor-

oordeelen te regt gekomen waren : ik heb 'er

ook gezien , op welken het leezen van myn Ver-

toog de zelfde uitwerking gehad heeft.

Vier Werken ten voordeele van de In-enting,

waarvan ^rie in 't Franfch, in minder dan een

Jaar tyds uitgekomen , zo in Vrankryk , als ia

Engeland, Holland en Switzerland, en derzelver

tJittrekzels in verfcheiderlei Periodieke Trak-

taatjes van Geleerdheid, dwongen eindelyk de

oplettendheid varï 't Algemeen zig op dit Voor-

werp

(t) Vlnoculatlon jujïifiii.

(i) Cbez Briasïow, Rue St.Jaciun,

X. DCKU



4^4' Nader. Vertoog oveii dë
'

werp te veftigen. Wy waren toen in volle Vre-

de. Iedereen badt de inond vol van de In en-

ting: men liefkoosde haar, en van dat oogenblik

af maakten de Ooren zig gewoon aan een Benaa-

ming, welke voor dien tyd, zelts in de Schoo-

ien der Geneeskunde , naauvvlyks geklonken

hadt. Onder de befcherming van de Mode in-

gevoerd, hoorde menze, zonder fchrik ^ uitfpree-

ken in de Gezelfchappen : maar, het is in de ge-

nieene Omgang niet, dat men onderrigting krygt

omtrent een ernftig Onderwerp , *t welk onder-

Zoek en overweeging vereifchc : ten minfte is

het niet in de gewoone Byeenkoraften, daar men

de Voorwerpen naauwlyks van buven op be-

fchouwt -, de eenige bronader niettemin , waar

uit de meefte Menfchen van KonverOitie hunne

Gevoelens haaien. Daar is het, dat men, met

vertrouwen, de allernietigfte Tegenwerping ziet

herhaalen , door iemand , die nooit een Ant-

woord verwagt heeft, en die zig eenvoudiglyk

Verbeeldt een Uitlpraak te doen. Ik heb dik-

wils waargenomen, dat de genen , zelfs van de

Geneesheeren, die het allerftelligfte uitkwamen

tegen deze Praktyk, niet dan, het gene zy van

hooren zeggen hadden, herhaalden, en volftrekt

niets gelezen hadden, van 't gene hun had kun-

nen verlichten : daar anderen , niet minder dan

zy met Vooroordeel tegen de In- enting ingeno-

men , hunne twyfelingen hadden zien verdwy-

^len, naar maate deZaakdoor hun beftudeerd was*
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Evenwel, daar zyn Geeften, op welken de

Waarheid, van dat zy dezelve eerft befchouwea

af, het Regt van overreeding heeft. Drie Maan-

den na het leezen van myn Vertoog, had ik de

Eer van hetzelve aan zyne Majefteit den Koning

van Poolen , Hertog van Lotharingen , aan te bie-

den. Deeze Vorft, van een menfchlievendeaart,

werdt getroffen door de kragtdaadigheid van een

Middel , waar aan zo veel Menfchen het Leven

zyn verfchuidigd , en, op het gunftige Berigt van

het Koninglyk KoUegie der Geneeskunde te Nan-
cy, eene der talryke Stigtingen die zyne Regee-

ring verfierd hebben, nam Hy het befluit om ia

zyne Landen eene Praktyk in te voeren, die zo
overeenkomftig met zyne Geneigdhcden was.

Den 24 Oktober (*) werdt in de Schooien

der Geneeskunde, door den Heer Macquart,
jong Doktor van de Fakulteit van Parys, het

Vraagftuk beredeneerd , of men de Kinderpokjes'

doür In-ent'mg moet mededeehn ? en deeze Heer
befloot van ja ; wederleggende de verongelykin-

gen van deeze Praktyk, door haare tegenftree-

vers, met Redenen en Voorbeelden.

Den 30 van die zelfde Maand ontvingen drie

Prinfen uit het IConinklyk en Keurvorftelyk Huis
van Hanover , die de Kinderziekte nog niet had-

den gehad, dezelve door In-enting en met een

ieer goeden uitflag. Ik zal niet meer gewag maa-

kea

() lie Journal de Medecine. Fevrier 1755.
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ken van de Succeffen der Operatie , dan wanneer

ik daar toe, door eenige byzondere Omftandig-

heid , zal worden aangelpoord. De Londenfch^

Nieuwspapieren geeven ons berigt (*), dat men

diestyds in Engeland zig verwonderde, dat ie-

mand in Vrankryk , zelfs in de Akademie der

Weetenfchappen , de In-enting had durven voor-

ipreeken. Het Nationaale Vooroordeel, dat

fterker op de Engelfchen fchynt te werken dan

op eenig ander Volk, en hun doet onderftellen

dat zy by 't overige van Europa een Eeuw voor- -

uit zyn in 't ftuk van Redeneering , doet hun

vergeeten , dat de In enting zig by haar niet ge-

veftigd heeft dan na meer dan dertig Jaaren tegen

-

fprceking; het geeft hun vermaak te meenen,dat

het Vooroordeel tegen deeze Praktyk nog alge-

meen zy in Vrankryk: zy wenlchen 'er zig ge-

Juk mede en doen openbaare fmeekingen , dat

wy in die Dwaaling mogen blyven, paffende op

ons toe in een Oratorifche Redevoering, te Lon-

den uitgefproken in 't jaar 1755, ^^^ ^ers van

ViRGiLiüs, 't welk naar eene Oorlogsverklaa»

ring by voorraad zweemde.

Dit meliora ft'ts^ erroremque hpibus iljum (f)»

Bewyft deeze aanftootelyke Spreuk niet uit zig

zelve, dat de manier van denken van het Volk

(*) Zie ook de Hollandfche Couranten en VJnnée lit'

teraire van 1755, Tom. Vl.pag. 340.
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ïig by onze Nabuuren verder uitftrekc dan ondef

ons? Zyn de Menfchen van alle Landen, wan-

neer zy denken, geen Landsgenooten ?

De Heer Maty, Autheur van een zeer ge-

agt Periodiek Werk, en tegenv/oordig Opzien-

der der Bibliotheek van het Groot Brittannifch

Kabinet te Londen , zig door eigen Ondervin-

ding willende verzekeren , dat de Li-enting van

de Kinderpokjes geen vat heeft op de genen die

Natuurlyk deeze Ziekte gehad hebben, befloot

de Proef daar van op zig zelf te neeraen, en deedt

de Li-enting den 16 November. Op den derden

Dag waren de kanten van de beide Wonden j

welken hy zig met een Scheermes hadt gemaakt

op den flinker Arra, en daar hy het Gift der Kin-

derpokjes in gebragt hadt, even als die van een

Schram hereenigd: hy hadt geen Hoofdpyn noch

het minfte Toeval van de Ziekte (a').

Het geheele Jaar 1754 ging voorby, zonder

dat men in Vrankryk fcheen te denken om de

Proef te neemen van ^e In-enting, en zonder daE

iemand iets tegen derzelver in 't werk ftelling

aan '£ Licht gaf.

't Jaar 175^.

Den i April van *t volgende Jaar deeden de

Heer

(t) Dat is : God gunne beter aan de Vroomen en die

Dwaaling aan de Vyanden.
(») Zie 't Journal BrUiannique. Novembre 1754.-
X. D££L« Q
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HeerTüRGOT, Requeftmeefter , en de Ridder

van Maltha^ zyn Broeder, by welken de liefde

voor 't geraeene Welzyn een Erfelyke Deugd is,

onder hunne Oogen een Kind van vier jaaren,

met toeftemming van zyne Moeder, in-enten.

De oudfte van deeze beide Broeders, die de Kin-

derziekte nog niet hadt gehad, ftelde zig voor,

de zelfde Proef te ondergaan ; maar een Reis

naar Bourdeaux verhinderde de uitvoering van

zyn Ontwerp. In deeze tuffchentyd wilde Monfr.

de Ridder van Chatelitx^ ccn-en-twintig Jaaren

oud , en niet minder voor 't welzyn der Samen-

leeving leverende , een Voorbeeld geeven aan

zyn Vaderland , en daar van de Vrugten pluk-

ken. Hem werdt de In-enting op den 14 Mey
gedaan (^) ; de Kinderziekte openbaarde zig niet

voor den 24^ en was taamelyk overvloedig: ten

einde van de Maand bevondt hy zig volmaakt

genezen. De Operatie werdt gedaan door den

Heer Ten on, diestyds Eerften Chirurgyn van

't Hofpitaal ds la Sa/petriére , en tegenwoor-

dig Lid van de A.kademie der Weetenfchap-

pen. De Heer Geoffroy, Zoon en Neef van

twee onzer vermaardfte Akademiften , heeft aan

de Fakulteit der Geneeskunde Verflag gedaan van

de Kuur door hem dagelyks bygevvoond.

In

(i) Zie Lettre de Monfr. Geoffrot, Doktor-Regent

van de Fakulteit van Parys ; Journul Economiq^ue, Juia

1755. pag. 139.
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In de voorgaande Maand 5 reeds, was de Heer

H0STY5 Doktor-Regent van de Fakulteit van

Parys, naar Londen vertrokken , voorzien zyn-

de met aanbeveelingen van ons Minifterie , met

oogmerk om naauwkeurig onderrigt te worden

aangaande de Praktyk der In-enting. Geduu-

rendc een Verblyf van drie Maanden te Londen,

"Werdt door deezen Heer de Behandeling nage-

gaan van 252 In-entelingen, zo in de Hofpitaalen

als in partikuliere Huizen, van de drie Jaaren Ou-

derdom af tot aan de zes-en-dertig Jaaren.

' De Heer Hostï" getuigt (*), „ dat niemand

ji 'er van gefchonden is geworden, dat .de roode

_^ Plekken zelfs, die dikwils verfcheide Maan-

,-, den na de Kinderziekte overblyven , na de

5^ gene die door In-enting verwekt is zeer fpoe-

„ dig verdwynen; dat in het Holpitaal van Lon-

^, den , geftigt tot Behandeling deezer Ziekte

,>, alleen , van 473 Patiënten , aan welken men

,, de Operatie verrigt heeft, niet meer dan een

iy eenige geftorven zy in de vier laatfte Jaaren ,^

,-j voor den i^Mey 1755, terwyl de Regifter^

j, van het zelfde Hofpitaal bewyzen , dat 'er ge^

,', meenlyk aan de Natuurlyke Kinderpokjes twee

i, van de negen, of byna van de vier één fter-

if ven. De Heer Ranbi^ Eerfte Heelmeefter

„ van zyne Brittannifche Majefteit,- hadt toen

reeds»>

(*) [Zie deeze Berigten omfl:andig medegedeeld in liet

III. Deel deezst Ferbandelingen , bladz. 26— 105}
X, Dfiiri,.- • G z
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., reeds de In-enting verrigt aan 1600 Perfoo-

„ nen, en Monfr. Bell, Leerling van Monfr.

„ MoRAND, 903: dit alles zonder kwaade Toe-

y, vallen. De twee Zaaien van dit zelfde Hos-

j,
piiaal , in twee van elkander afgezonderde

j. Zaaien , waar van de eene gevuld was met

j, Patiënten door de Nacuurlyke Kinderpokjes

„ aangetaft , de andere met zodanigen als dezel-

5, ven door In-enting medegedeeld worden,

„ maakten een verbaazende tcgenflrydigbeid,

„ waar van de Heer Hosty Ooggetuige

,^ was (*). Die Vertooning, zegt zyn Ed.,

„ zou alleen genoegzaam zyn , om de grootfte

^ Vyanden van de In-enting te overtuigen. Zy

„ heeft geene tegenparty te Londen meer onder

„ de Meefters in de Konft : Dokrooren , Chi-

5, rurgyns, Apothekers, iedereen laat zyne Kiu-

„ deren in-enten".

De Berigten van Doktor Hostt beveiligen

voorts , „ dat men geen Voorbeeld weet in En-

„ geland , dat eenig Voorwerp , op het welke de

„ In-enting van uitwerking is geweeft, het zy

„ door eene formeelc Eriiptie, het zy door de

„ Suppuratie derlncifiën, de Kinderpokjes we-

der

(*) [Dat , naamelyk , in die der Natuurlyke Kinder-

pokjes alles fchrikkelyk en affchuwelyk was, wegens de

zwaaie Toevallen; in die der Konflige In enting alles be-

daard, fpeelende de Kinderen met elkander, enz. Zie

aldaar bladz. 94. ]

? I
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der gékreegen hebbe. Wat het voorgewende

Gevaar aangaat , dat de In-enting andere Kwaa-

ien i gelyk het Scheurbuik , Schurft of derge-

lyken, zou kunnen niededeelen ; men heefc

daar van niet alleen geen Voorbeelden j maa?

het is zeltk met der daad gebleeken , dat de

In-enting, gedaan zynde door middelvan Ma-
terie, die ontleend was van een Perfoon , wel-

ke met Venuskwaaien was befniet, niets dan

de Kinderpokjes heeft medegedeeld. De Ma-
zelen zelfs verwarren zig daar mede niet,fchoon

5, derzelver Gift 'er overeenkomftiger mede fchynt

„ te zyn, dan eenig ander. By fommige In-

„ entelingen, in welken de Mazelen zig het al-

„ lereerfte geopenbaard hebben, hielden die haar

„ Natuurlyken loop
,
geduurende welken de uit-

„ werking van de In-enting fchcen opgefchortte

„ zyn; vervolgens kwamen de Kinderpokjes te

voorfchyn , en liepen niet te minder gelukkig

af. Dus verdryft de Ondervinding de eenig-

„ fte twyfelingen , die men zig met reden om-

„ trent het gevaar der In-enting zou kunnen

„ maaken". De Berigten van den Heer Hosty
zyn omftandig publiek gemaakt in verfcheiderley

Periodieke Werken («) ; des ik daar van niet uit-

voeriger zal ipreeken.

Op
(a) Metcure de France. Aout 1755. p. 148- Journal de

Verdun van de zelfde Maand. Annéa Literaire 1755. Tom.
VI. p. 242. Jturnal de Medecine &c. Recueü ds la Haye
1755-

X. Deel. G 3
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Op 't oogenblik wanneer de menigte en open^

baarheid der Voorbeelden , toe dien tyd toe

maar te weinig bekend , de allerongeloovigften

deedt toeftemmen, zag de Wereld met verwon^

dering een Lid van de Fakulteit van Parys, wien

zyne Oogen en eigen Ondervinding, naar hy ver-

zekerde , overtuigd hadden van de voordeeligheid

der In-enting, in een tyd, wanneer het nog ge-

oorlofd was 'er aan te twyfelen, ons op de zelf-

de ftond de goede Gevolgen, in dergelyke foort

van Kuur onbekend , opcnbaaren , en 'er zig par-

ty van verklaaren (^), op enkel hooren zeggen

,

op loiTe Gerugten , en eenige aanhaalingen , wel-

ken hy zelf wift valfch te zyn
, gelyk hy dit he-

kend h^eft (^c). 't Is klaar, dat, zo men de ze-

ven of agt twyfelagtigc Gevallen , die door den

Autheur van het Boekje tegen de In-ent'wg aange-

haald zyn, al mogt onderftellcn waar te zyn, de-

zelven egter niet zouden opweegen honderddui-

zend tegenftrydige Proef- Ondervindingen , die

n:et tegenfpreeking beredeneerd zyn onder 't oog

van

{b) DiJJertation de Mr. C Jur Vhitculation , Paris

J755'' Voyez l\4nn. Litteraire 1755. T. V, p. 261.

(c) Ltttre de Mr. C tot Antwoord aan Mr. Fbe-

RoN, ^nn. Liuer. i'jsd' Tom. I. pag. 71. Mr. C. ....

haalde het getuigenis aan van Mr. Missa, om geloof-

baarheii] te geeven aan een Voorbeeld, dat men hem be-

weezen heeft valfch te zyn: hy antwoordt, pag. 18 van

zyn Blief, aan Mr. Freron, dat hy will, hoe Mr. ] os-

3f£T zig bedroogen hadt, en pag. 19, dat hem het te-

'gendeel bekend was van het geene Mr. Missa had ge*

zegd,

'11



ÏN-ENTING DER KiNDERZIEKTK. IC^

van geheel Europa , veertig Jaaren herwaards.

En, wanneer ik myte vrede gefteld beb met te

zeggen (^/), dat Gevallen zonder bewys verhaald,

onvoorzien van Dagtekening en Omftandigheden

,

die dienen konden om ze te bewaarheeden, ver'-

dagt waren : wanneer de Journaalift der Geleer-

den , Doktor-Regent van de Fakulteit van Pa-

rys (O 5 zonder deeze Gevallen ftelliglyk te ont-

kennen :, 'er de Gevolgen van wederlegd heeft

:

was hy noch ik niet van verwagting , dat alle

deeze Voorbeelden , tot welker bronader men

zou kunnen opklimmen , ftelliglyk zouden ont-

kend en plegtig voor leugcnagtig uitgemaakt ge-

worden zyn , zo door het getuigenis zelf der ge-

nen, die men tot waarborgen aangehaald heeft,

als door het openbaare Vonnis , dat het Kollegie

der Genecsheeren van Londen daar over geftree-

ken heeft (O? ^i^ buitengewoon vergaderd wa-

ren wegens dat Gefchrift. De Verlaater van de

In- enting kan zig dan niet bcklaagen , niet door

, zyns

zegd, doch dat hy in de Schriften van een ander niets "

veranderde, en getrouw was in zyne aanhaalingen.

(d) Lettre a Mr. V^bbé Tkuslet. Ann. Litter. 1755.

Tom. VI. pag. 87.

(e) Monfr. ns la Virotte. Zie zyn Extrait. Okt.

1755.

(/) Qji^ plurima ds relus Anglicis
,
qua falfa efje fciret,

temere eff'utiit. Zie de Orat, Harvejana 1755. Ann. Lit-

ter. 1756. Tom. II. p. 102. Journ. Britanniqne. Nov. &
Dec. 1756.

X. Deel. G 4
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xyns Gelyken te zyn geoordeeld. Voor dien tyd

hadden byna alle de Journaalfchryvers ^ zo van

Letterkunde als van Geneeskunde , met bylland

van hunne ligte Ruitery, reeds zyne Verhande-

ling tot pulver gemaakt , maar de enkele Brieven

van de Heeren Kirkpatrik en Maty, inge-

voegd in het Journal Etranger (g^ , waren ge-

noegzaam om dezelve te vernietigen. Ik zal al-

leen aanmerken dat deeze Autheur, fchoon Lid

zynde van de Fakukeit van Parys, den Lyft niet

vergroot van de Franfche Doktooren, die tot dee-

zen Dag toe opentlyk tegen de In-enting ge-

ïclireeven hebben. Deeze Lyft begint en eindige

met den Heer He cquet.

In 't beloop der Jaaren 1755 en 1756 waren ea^

nige Gefchriften , meedendeels zonder naam , uit-

gekomen, de Weerklanken van het voorgaande*

Indien het belang van den Godsdienft, en de ie-

ver voor 't algemecne welzyn, allcenlyk den Ve-

der van derzelver Schryveren beltuurd hebben 1

wie belette hun te ftryden met ontbloot Aangc-

zigt , in het verdedigen van een zo nobele Zaak?

Sommigen fchynen door ontydig gebruikte Gek--

fteekeryën^ omtrent een zogcwigtig Onderwerp,

niet gctragt te hebben dan hunne Lcezers te doen,,

lachen , in het Vooroordeel te begunftigen , dat

zy hadden behoord te keer te gaan : anderen , door

een valfchen iever misleid, hebben de tedere Ge-

Hïoeir.

(£) De Fevrier 1756.
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fnoederen willen ontruften , door zwaarigheden,

zo weinig gegrond j dat men van hunne goede;

Trouw niec overtuigd kan zyn, zonder een niec

zeer voordeelig oordeel te vellen aangaande hun-

ne Kundigheid. Sommigen zyn miflchien genoeg-

zaam te beklaagen , om dat zy hunne verfchoo-

ning vinden in de hope op een oogenblikfcelyke

verciering van een Proeve omtrent een Stuk van

belang; anderen hebben niet dan twyfelingen j die

reeds zeer opgehelderd waren, herhaald, en het

oogenblik , dat zy gebruikt hebben om dezelven

publiek te maaken (*) , brengt ten minfte de zui-

verheid van hunne inzigten in verdenken.

Onder deeze Autheuren zyn 'er, die niet al-

leen bekennen , dat zy de Werken niet gelezen

hebben ;, in welken de nuttigheid van de Praktyk,

die zy belafteren, bewezen wordt, maar die 'er

zelfs roem op draagen. Is dat agting hebben vo«p

't Algemeen , dat men voorgeeft hetzelve te rer-

lichten, wanneer men bekent onkundig te zyn
van gebeurde Zaaken, in een Onderwerp, daar

dezelven alleen tot beflifling kunnen ftrekken?

Ik zie, in tegendeel, dat alle degenen, die

in hunne Gefchrifcen de party gekoozen hebben

van de In-enting, zonder een eenig daar van uit

te zonderen, zig duidelyk genoemd hebben of

kenbaar gemaakt. Van dit getal zyn alle vry&

Jour^

(*) Tegen dnt dein-enting aan dePrinfen ylt den Htiv
ze van Orleans llondc te gcfchieden.

X. DüEL. G 5
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Journaaliften van Europa , zo Nationaale als Uit-

heemfche, Werktuigen van de Letterkunde en

Philofoophie , onder de verlichte Natiën, en al

te dikwils , in het Vonnis dat zy ftryken over

Werken van Smaak, weinig overeenftemmende,

fchynen zy zig te hebben hereenigd , om de voor-

deden te verbreiden van het nieuwe Behoedmid-

del ; zo wel als in de Wenfchen die zy doen voor

deszelfs invoering en vorderingen. Klaar ziende

Regters, die kundig zyn en onpartydig,

Wat zeg ik? meeftal Geneesheeren van Beroep,

en die, uit dien hoofde, aanleiding zouden kun-

nen neemen , om de Konftige Kinderziekte te

Meren, indien de beweegreden van Perfoonlyk

belang het by hun overhaalde boven de liefde voor

'c welzyn der Samenleeving.

Ik houde my. aan deeze algemeene Aanmer-

kingen, zonder een byzondere toepaffing daarvan

te maaken , op ieder van de verfcheiderley Ge-

fchrifcen, die, fedcrt vier Jaaren^ aan 't licht ge-

komen zyn noopens de StofFe , die door ray thans

behandeld wordt, en zonder dezelven omftandi-

ger te beantwoorden. Ik wil alle de genen, die

zig tegen de In-enting hebben verklaard , niet

van kwaade Trouw bcfchuldigen : daar zyn 'er,

zonder twy fel, welken het onbillyk zou zyn daar

van te verdenken : ik zal hunne Tegenwerpingen

niet onbeantwoord laaten.

De In- entingen werden voortgezet geduuren-

de de Hcrfft van 1755, en men Iprak reeds, van

het
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het gebruik daar van voor vaft in te voeren in het

Vondelingen -Hospitaal te Parys; een middel t«

zekerer om voor den Staat een groot getal Bur-

gers te behouden , dewyl men vveet hoe weini^.

gen van dit flag de Ziekten der Kindsheid en voor-

al de Vülkziekten der Kinderpokjes ontkomen.

Het Voorftel van deeze invoering ftondt te ge^-

fchieden j wanneer een ongelukkig Toeval te Pa-

rys de voortgangen ftremde van de meu«^e Ma-
nier. Een tedere en kloekmoedige Moeder nam

het befluit om haare oudfte Dogter, van zeren-

tien Jaaren , dezelven te doen in-enten : haar

jongfte, die maar veertien Jaaren bereikte, ver-

zogt , met aanftaan , haar Moeder ora de zelfde

gunft, brengende tot reden by, om die te ver-

krygen, het gevaar dat zy liep, van door bcfmet-

ting de Ziekte over te neemen van haare Zufter,

daar zy zig niet van kon verwyderen. Dit Meis-

je hadt, zes Maanden geleeden, de Stonden voor

de eerlte maal gehad , en federt niet meer. Dee-

ze ophouding kwam , dewyl haare Gezondneid

'er niet door verminderd fcheen , in geen beden-

ken en de In-enter verzekert , dat by 'er niet

van onderrigt was geweeft : doch, zo dra deez€

Omftandigheid ter Ooren van den Heer Hostt
kwam, deedt dezelve hem een kwaaden uitflag

voorfpellen , zelfs nog eer de Patiënt , welke hy

niet kende, zig in gevaar bevondt. Wat daar

van zy, de Stonden kwamen haar over met een

ftorting. Dit Toeval kan men brengen tot de

X. Deel. Ge-
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Gevallen van natuurlyke en onvoorziene Kinder-

pokjes, in welken het vry gemeen is: hec ver-

eifchce nieuwe hulpmiddelen, die de Patiënt niet

op zyn tyd werden toegebragt : de fchrik ver-

meerderde het gevaar: om kort te gaan , zy ftierf.

De Zufter , die niet in de zelfde Omftandighe-

den zig bevondt,hadt een zeer goedaartige Kin-

derziekte (*).

Deeze droevige uitflag kon geen aandoening

hebben , dan op de genen die niet redeneeren

lioch oRderzoekcn. Ook werdt, den 13 Novem-

ber daar aan volgende, de In enting in de Schoo-

ien der Geneeskunde, door den Heer Morizot
DES Landes, tegenwoordig Doktor-Regent van

de Fakulteit van Parys gewreekt van den aan-

flüot, dien zy aldaar, in den jaare 1723, hadc

geleeden. Deeze Heer betoogde in zyne Thefsy

dat derzelver gebruik in 't byzonder gefchikt was

Toor de Inwooners van Parys. Ik heb geen

naauwkeurige Lyft van de The/es, die ten voor-

deele van deeze Praktyk op verfcheide Univerfi-

teiten des Ryks zyn verdedigd: ik weet alleen,

dat dezelve reeds Voorftanders gevonden heeft in

het Kollegie der Geneesheeren van de Stad Mar-

feillej op de Univerfiteiten van Parys, van Caen

en Straatsburg, zonder te fpreekcn van die vaa

Avignon en Pont a MoulTon.

ïk durf de Verzameling van gewigtige Stuk-

ken

{*) Zie 't JoHrnal Etonomi^iie, Novembre 1755.
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ken omtrent de In-enting niet pryzen , welke dat

Jaar in den Haag gedrukt is (f). Myn Lofre-

denen zouden te verdagt zyn.

't Jaar 1756.

't Is 'er verre af, dat de volkomen overtui-*

ging van eene Waarheid de noodige vaftheid

heeft om dezelve in Praktyk te brengen , vooral,

wanneer dezelve de zeer algemeen ingewonelde

Vooroordeelen te keer gaat, en nog meer, wan-

neer de beweegingen van de Natuur deezeVoof-

oordeelen kragc geeven. Hoe veel Vaders , in

hun Gemoed overtuigd van de voordeeligheid der

In-enting j kunnen niet befluiten om dezelve-

werkftellig'te maaken op hunne Kinderen. Eea
dergelyk Befluit vordert een veel zeldzaamer

moedigheid van Geeft , dan die doorftraalende

dapperheid^ welke genieenlykft onze Loftuitin-

gen naar zig trekt. Monfeigneur de Hertog van-

Órleans , heeft bewyzen gegeven van 't een en 't

ander. Deeze Prins , door een ryp Beraad over-

tuigd geworden , dat het de Pligt van een Va*
der zy, zo veel het hem doenlyk is, de Gevaa-

ren voor te komen , door welken het Leven van

zyne Kinderen gedreigd wordt , befloot , uit ei-

gen beweeging, de In-enting te laaten doen aan

'
. Mongr,

(t) Reaieil de Piêces interejjantes fur l'Inoculation, A tó
Haye. 1755.
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Mongr. Ie Diic ds Chartres en Mademoijelk. 2JuI-

ke dierbaare Levens konden niet aan te veilige

Handen betrouwd worden. De Heer Senac,

Eerfte Lyf-Arts van den Koning, be-ademde het

voorneemen van zyne Doorlugcige Hoogheid, en

deedt de keufe van deezen Prins vallen op den

Heer Tronchin. Deeze voorkeur was men

terfchuldigd aan een Doktor, die de In-enting

"verrigt hadt aan zyn eigen Zoon, en wiens groo*

te ervarenheid , in deeze Praktyk, de Gevolgen

daar van ccnigermaatc verzekerde. De Heer

Tronchin werdt, in het begin des jaars 1756,-

te Parys verzogt te komen : de jonge Prins en

de Princes, zyne Zufter, werden den 12 Maart\,

inge-ent. Sedertdien tyd hebben zy, beiden,

een volmaakten Welftand gcnooten.

Men hadt, tot nog toe, de Lventing naauw-

lyks zien in 't werk Hellen dan op Kinderen, on-

der de Oogen van hunne Vaders : Monfr. Ic

Chevalier de Chatelux was tot diestyds de ee-

nigfte Volwaflene , die 'er zig aan onderwor-

pen hadt. Niettemin heeft deeze Operatie , in'

het liCven te behouden , het allerzonderlingfte

Voorregt van de Schoonheid te bewaaren : het

zyn inzonderheid de Dames , zo niet alle , die

dït dubbele voordeel kunnen trekken. Drie der-

delven , welken men hadt kunnen uitkiezen, wa-

ren de eerften om dit Voorbeeld te geeven aan'

de Sexe. Madme. de Graavin Walle, Madme.

la Marquife de Vilkroy, Madme. la Gomteffe dé

Hot.-
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Vonal^utcr idimïdiQW de In-enting ondergaan. Dè
Heer Tronchin hadt het beftuur over de Ope*
ratie op de twee laatften , zo wel ais op veele

anderen , geduurende zyn Verblyf te Parys. De •

berugtften zyn geweeft die van Mr. Turgoi,R,c^

queftmeefter, van Mr. Ie Marquis de Vi/Uauier-,

van den Zoon van Mr. Hericourt, oud Intendant

der Galeijen , van dien van Mr. Vernege, Majoor
der Ligte Ruitery van de Garde , en van den
oudften Zoon van den Heer Hertog d'^EfliJfac

De Heer Hosty deelde de Eer van deeze laatftè

Geneezing met den Heer Tronchin, gelyker-

wys met den Heer Kirkpatrick die van den
Heer Graaf van Gijors^ gefchikt om de fpyt van
Vrankryk op te wekken door zyn Glorieufe

dood. Jn 't voorft van dat zelfde Jaar hadt de
Heer Hosty^ alleen, de In-enting verrigt aan
Madme. de Graavin *

?Fi?//? , Mlle. Quanm ^ de
twee Zoonen van den Heer Marquis ds Gent'il

^

en de volgende Herffi aan den Marquis de Behun-
ce, oud veertien Jaaren.

Ten zelfden tyde, byna, kwamen van de pers
twee Werken over die zelfde Stof, maar van ge-
heel verfchillende natuur. Het eerfte is een keur-
lyke Verzameling van gewigtigc Stukken over

*

de In-enting, de meeften weinig bekend^ of dié

nog niet in onze Taal verfcheenen waren: gelyk
de Berigten van de eerfte Gevolgen der Konftig
verkreegene Kinderziekte in Engeland, door de
Heeren Jürin en Scheüchzer, den eenen Se-

A, jj/ESL». kre*
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Ifretaris, den anderen Lid van de Koninglykei

Sociëteit. Voorts bevat zy verfcheide andere

Uittrekzels, van Engelfche Werken , met Aan-

merkingen van den Uitgeever. Aan 't end volgt

een beredeneerde Lyft van de verfcheiderley

Stukken , welke , ,
tot dien tyd toe , over dac

Onderwerp, uirgekoraen waren. Deeze Verza-

meling , verfchillende van de gene die in 's Gra-

venhage gedrukt is , en veel uitvoeriger, is mea

Verfchuldigd aan den Heer Montucla, Lid der

Akademie van Berlyn, een zedig Authcur van

^e nieuwe Hiftorie der Wiskonft, waar in van

hem niet minder Geleerdheid dan Kundigheid in

de verfcheiderley deelen van deeze Weetenfchap

getoond wordt.

In het andere Werk wordt de In-enjing , op

een plegtige wyze, door een ongenoemden Schry-

ver, aangeklaagd by de Eerwaarde Heeren Aarts*

hiffchoMen en Bijfchoppen van Vrankryk , hy alle

de Vnetters, Varochmanen en Geejlelyken ^ op toten

Je zorge der Zielen beruji , by alle de Heeren Dok-

toren in de Godgeleerdheid^ enz. Verder by alle

de Magtjiraatsferjoonen, die het hoog bejïtmr hehhett

van de Zaaken des Lands. Deeze verkorte Ty-

tel van den Opdragt, en bet Opfchrift, agitur

enim de felle himand^ zyn genoeg om een denk-

beeld te geeven , zo van het Werk als van des-

zelfs Autheur. Het fchynt niet, dat dit Boek

idle de uitwerking heeft gehad , welke de vroome

Aanklaager daar van verwagctc : nogthans heeft

1



iNrENTIMO DER KINDERZIEKTE. Jlg

de Gemeenfchap der Priefteren ^ aan welken de

Koning van Poolen , Hertog van Lotharingen,

het beftuur hadt toevertrouwd van een Huis door

hem teNancy geftigt
,
geoordeeld , dat zy bevoegd

was, Regt te doen over deAanklagte, dip niet in

agc genomen was door de Heeren Biflchoppen ; in-

gevolge van dien hebben zy zig aangekant tegen

de uitvoering der Bevelen, welken zyne Koning-

lyk Pooifche Majefteit , na het raadpleegen van

Zyn Kollegie der Geneeskunde, gegeven hadt,^

om de Weeskinderen , welke door hunne Ge-

meenfchap in dat Huis onderhouden worden , te

doen in-entcn. Deeze Vorft heeft van zyn Ge-
zag geen gebruik willen maaken , om hun daar

toe te dwingen. Sedert vier Jaaren zyn veeleni

van deeze Kinderen geftorven , welken , zo he€

klaarblykelyk is , de In-enting het Leven zou be-

houden hebben. De genen , die de uitvoering

van deeze Orders geftremd hebben , en dit zyn
niet de Direkteuren van de Gemeenfchap alleen^

hebben niet goed gevonden bekend te maaken j

wat redenen zy hebben gehad, om de Slagtoffers

niet te behouden, welke zy de dood hadden kun*

pen ontrukken.

pE Jaaren 1757 en 175^.
j

jk zal niet meer dan eep enkele Lyft opg^^^

ven van de In-entingen , welke te Parys gc-

X. Peel. Jï fcfaie^
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fchied zyn in 1757 en geduuretide het tegen-

woordige Jaar 1 758 ; de meeften onder hec op-

zigt en beftuur van Doktor Hosty. In 'e

Voorjaar van 1757 de Dogter van den BaFon d^

Vrangm , die van den Hertog i^Aiguiilom en

Madlle. d^Etattckau , op welke de In-enting

niet gevat hadt , in 't Konvent de /» MagJei

le'we de Traisnel (*) .• in de Maand September,

daar aan volgende , de eenigfte Zoon van éea

Heer Marquis de Courtivrott ^ Lid van decz«

Akademie.

In dit Jaar (f) zyn de In-entinger» talryker

gcweeft: zie hier de voornaamften. In 't Voor-

jaar heeft Madlle. de Vaucanjon , Dogter van

den Akademift
,
getoond , dat een Kind van rij-

gen Jaaren tot Relolutie bekwaam is. De Heer

Hosty heeft haar behandeld, gelykerwys ook

den Zoon van den Heer Bankier hon^ ,

IVIadlle. de Loches , een Zoon van di^n Heer

Marquis de St. V'ians ^ en nog onlangs, in de

Maanden September en Oktober laatffleeden, een

Zoon van den Heer Graaf d'^Hoiuietot ^ veertien

Jaaren oud^ zynde de oudftc aan de Kinderpok-

jes in de Armee geftorven : eindelyk Madrae. la

Comteffe de Gacé, die veel te verliezen hadt door

de Ziekte , welke zy voorgekomen is. Madlle.

de

() Zie Mire. de Praficg. Janv. 173S. Vot. I. pag.

Ï17.
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Jt Sem&erre., Kleindogter van den Marfchalfc
van Vrankrylc , was door den Heer Hosxt
vooraf bereid; de Heer Petit , Doktor van
Atn Hertog van Órleans, heeft de In -enting
beftuurd. Ik fpreek niet van veele andere
minder vermaarde ; noch van de eerfte Proef-
neemingen

, even gelukkig , te Parys in 't

werk gefteld op Menfchen van weinig Aan-
ziert

:
ik heb aÜeenlyk de bekendfte Naamert

aangeha^d.

Het is jn de Hoofdftad niet alleen , dat dee-
ze l'rakgyk zig federc den jaare 1754 uitge-
breid heeft ; maar in verfcheiden Steden des
S.yks. ty is werkfiellig gemaakt te Nismes,
ie Lyons, te Bourdeaux, te Nantes, te Ren-
nes, te Angers, en in verfcheide andere Plaat-
fen, daar ik geen naauwkeurig Berigt van heb,,
maar ik weet, dat in Vrankryk j zo wel alï'

- in Holland, verfcheide Perfoonen, om byzon-
dere redenen, zSg hebben te vrede geftcld,
met heimelyk zig, of hunne Kinderen , onder
tfè bewaaring te ftellen van de In-enting, zon-
der daar van gerugt te maaken in de Wereld.
Evenwel; men vindt in het Journal de Medeci-

y van September 1757, den omflag der behan-
cTeling van eene Pröefneeming ten dien opzigte

(t) [In 't Jaar 1758, nïaniêlyk, toen kit Vertobè gè-
fthreeven en aan de Akademie voorgelezen werdt. 1

X. Duist, Ha
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te Nismes, door den Heer Razoux, Doktor

van Montpellier. Mr. Deidier, van de zelf-

,de Fakulteit, heeft niet minder geflaagd in de

zelfde Stad , in twee andere Gevallen. Maar

hot is inzonderheid te Lyons geweeft , dat de

Proefneeraingcn vermenigvuldigd zyn op Lui-

den van Vermogen en eenigfte Zoonen, door de

Heercn Grassot en Pouteau, Doktors in

de Geneeskunde en Leden van de Koninglyke

Akademie der Hcelkonft. De eerfte heeft een

taamelyk lang verblyf gehouden te Genevé,

werwaards hy gegaan was, om zig te onderrig-

cen in de Praktyk der In -enting. Het getaï

hunner Opcratiên kwam by de honderd in 175B,

en geene derzelven is doodelyk geweeft. Dit

belet egter niet , dat deeze Methode , zo wel

te Lyons als elders, haare Vyanden heeft, die,

gelykerwys men te Londen, in Holland en te

Parys gedaan heeft, jillerley foort van Wapenen

gebruiken omze te keer te gaan-, fomtyds door

valfche Gerugten te verfpreiden ; fomtyds door

Toevallen van andere Ziekeen aan de In-enting

toe te fchryven; fomtyds door te onderftellen,

dat de Dieet , en het Reg'tmen van eene al te

lange voorbereiding, de Gefteldheid der In-en'te-

lingen hadden verzwakt. Was dit laatfte waar,

20 ZOU' men de In-enting niet hebben te befchur-

digen ; maar men vraage de Perfooncn die 'er

belang in hebben ^ Vaders^ Moeders^ Bloedvrin-

den
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den , de Patiënten zelf: niemand beklaagt zi^

en iedereen pryft de Operateurs. Drie der fchoon--

fte Vrouwen van de Stad ^ die men afgewend

hadt van het Befluit door hun genomen om zig

te doen In-enten, Slagc-offers van de Nacuurly-

ke Kinderpokjes , heeft de kwaade Raad , lianr

gegeven , het Leven gekoft. Veifcheide Fer-

foonen van de zelfde Plaats , van Grenoble
,

ja

zelfs van Parys, hebben zig te Geneve de In-

enting onderworpen, onder het beftuur van den

Heer Tronchin. Madme. de Marquife van.

Baral Montferrat ^ heeft, ten dien einde, der-?

waards gebragt het eenigfte Kind ^ dat zy over-

gehouden hadt, en is daar mede in volmaakte Ge-

zondheid weder t'huis gekomen.

Sedert vier Jaarcn kan men, in Vrankryk, ten

nfu^lle tweehonderd In-entelingen tellen; waar

van de helft Volwaflenen zyn , voor welken hec

gevaar der Kinderziekte grooter is dan voor Kin-

deren, Van dceze tweehonderd Perfoonen zou-

den ten minfte honderd en vier deeze Ziekte^

Natuurlyker wyze, gehad hebben, en het ze-

vende deel, dat is meer dan vyf- en -twintig,

die 'er van geftorvcn zouden zyn , hebben hun

J->even te danken aan de In-enting. Is het Le-

ven van vyf-en-twintig Burgers dan niets te ag-

ten? Inderdaad, het is een taamelyt klein ge-

tal van Slagtofters behouden , op de veertien- of

vyftienhonderd, welken de Kinderpokjes, het ee-

X. Deel. H 3 n§
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ne Jaar door 't andere, in de Stad Parys alleen,

doen fneuvelen (*), en die men aan haar geweld

zou kunnen ontrukken. Ontrukken wy haar

geen grooter getal, dit is de fout niet , noch

van de Praktyk , noch van de genen die bidden

en wenfchen , dat derzelver gebruik algemeen-

lyk onder ons moge ingevoerd en geveftigd

"worden (f)*

H.

() Deeze verzekering is niet ongegrond. Het blykt,

rasnielyk, uit de Sterfiyften der groote Steden, dat de

Kinderpokjes, het eene Jaar door 't andere, ten minfle

liet veertiende deel der Geftorvenen weggefleept heb-

ben : waar van het getal , in een gemeen Jaar , te Parys is

twintigduizend.

(fj [Niectegenftaande dit alles , fchynt men thans in

die Stad nog zo weinig agting voor de In -enting te heb-

ben, dac de helft van de Kommiflariflen, Leden van de

Fakulteit der Geneeskunde , door 't Parlement benoemd
om daar over te raadpleegen , hun Advies 'ei; tegen heb-

ben uitgebragt, in dit Jaar 17Ö5.]

VVV
. vvV
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VERHANDELING
OVER EEN NIEUW

GESLACHT
VAN

ZEE-KRABBEN,
'welk zo wel Pooten op de Rüo als

onder aan den büik heeft,

NOTO'GASTROPUS
GENAAMD,

BOOR DKN H££R

A. V O S M A E R,
D^ifeuT van bet Kabinet der Natuurlyke Hijlorie

.. ^s^ zyne Doorlucitigjle Hoogheid f den Heere

Prince Erfjladbouder der f^ereenigde

Nederlanden,

Lid van de Keizerlyke Akademie der Natuur'-

Onderwekeren en Korrefpondent van de

Koninglyke Akademie der Weeten-

fcbuppen van Parys.

(Mm. de Matb. ö' de Phyf. Tom. IV. Paris 1763.

p. 635. .

*^ ^."^ O'fe^ g?^ ^ ^ g^ 0"g^ g- ï? g g^ C& O ^ O^

DAt, indien zulks mogelyk was, het ken-

nen van alle de wezens, welke de Na-

tuur heeft voortgebracht , van zeer groote nut-

X. Deei. H 4 tig.
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tigheit voor de menfchelyke Samenleevinge zyn

zoude , zal niemant tegenlpreeken, die maar ee-

nigszins de voordeelen heefc leeren kennen , wel-

ke wy, door het onderzoek van eenige vander-

zeiver deelen , verkregen hebben. Hier toe ftrek-

}icn die aanhoudende poogingen , die wy zoo veer

Ie, door geleerdheit, vermaarde mannen, als de-

ze Koninklyke Academie in haare famenkomften

befchouwt , zien aanwenden. Ja hier door zien

wy zoo veele vorderingen , welke de Geneeskun-

de (om een eenig deel flechts te noemen) door

het onderzoek van Dier en Plant , verkregen

heeft. Maar ook behalven dit, legt ons aan het

kennen der natuurlyke wezens, en van hunnen

aart en huishouding, zeer veel gelegen: veeltyts

kunnen dezelve ons aanleiding geven tot verdere

vorderingen, in het ontdekken van de algemeene

vvcttcn der Natuur.

Tot

(*) De Zee • Egel is iet eeni^fl legende Dier, 't peen tot

ieze zonderlinge eigenfchap fcbynt te naderen ; indien luy geen

fieloof weigeren aan 't geen , wegens het gebruik hunner veel-

vuldige Pennen , door de Scbryvers gezegt wordt. Doch men
veéme eens in overweeging : welke vtjligbeit kan een Klootfcb

of Bolrond Licbaam tot eene voortgaande beweging hebben i

fpnral daar bet op ongelyke punten ruft , die , gelyk by de

fise/le Soorten dezer Dieren, zeerfyn enjcberpzyn, en ook

byfommig^e van een verbazende lengte en zeer bros^a)? 't Is

dan

(a) RUMPHIUS ^r/ib. %ariuitkamtr. T. XIII. C. & No $,

KLKiN Ordrt mtnrel Jet Qurjini il Mcr, T. XVII. & XVIII.
& XXVIJ. enz. '

'
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Tot nog toe is 'er , myn's weetens
,
geen

Schryver of Onderzoeker der Natuur, die ecnig

gewag gemaakt heeft van zoodanig een Dierlyte

wezen , welk.begaaft zoude zyn met het nacuur"

lyk vermogen , en voorzien van de daar toe noo-

dige en dus geplaatfte Ledemaaten , welke wy
Pooten noemen , dat het zelve onverfchillig zoö-

de konnen loopen, en zynen voortgang verricli»-

ten, 't zy het zich in eenen ftand bevinde, dat

of de Rug of dat de Buik naar den grond is toegé*'

keert (*)• Het ontdekken van zulk een voor-

werp is het, 't welk thans het onderwerp dezer

Verhandeling zyn zal: en waar van wy eenigê

omftandigheden en de befchryving hier laatcn

volgen.

Genoegfaam alle de onderfcheide foortcn vaa

de Geflachten der Zee- Krabben, welke eene

Bende (a) van de Rangfchikking (^) der Wee»
ke-Schaalviffchen uitmaiken , hebben , aan elkezy^

de van het lighaam , vier Pooten *, behalven de

twee Schaarenof Nypers. Deze Ppotenzyn zoo-

da-

di^n naar allt ivaarfehynelykheit eerder te gehove\\ , dat dezi

Pennen bun voor wapenen, ter verweeringe en bejcbsrmivgt

va7i hunne Irojfe fcbaal , dienen , en om , in Jommige glvah

len , bunnen vorigen Jiand te berjlellen ; w.anneer zy , doof

de beweging van het water of anders , eraver geworpen ^vor-

den; terwyl de kleine pennen, onder aan de platte bails, mo»

gelyk gejcbikt zyn om een traagen voortgang te begunjligen^

i;oewel bun daar toe nogb een acuter middel gegeven is>

Ca) Claffis.

(b) Syüema.

}(. Deel. Ï^ 5
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danig geplaatft, dat zy zich nlle byna in ten

rechte lyn , en alleen onder aan het ligliaam vaJi

het Dier, bevinden, en aldaar hunne gewoons

werking verrichten.

Het is dan door het tegengeilelde van dit g9t

zegde, dat wy onze aandacht op dit vreemde voor-

werp vcftigden; zynde de nieuwe foort , welke

"wy ontdekt hebben, van de zoo even bygebrach-

te en tot nog toe gewoone Natuurwet, die an-

ders by alle Dieren de Leden , die tot hunnen

voortgang gefchikt zyn, alleen onder aan het lig-

haam geplaatft heeft , uitgefloten. De pooten j.

welke by de overige foorten , zoo als reets ge-

zegt is, vier aan elke zyde, en dus acht in ge-

tal zyn, zyn hier, in dit voorwerp, twee aan

ydere zyde, onder aan den Buik : en de overige

vier zyn wederom twee aan elke zyde, genoeg*

faam boven dcondcrfte, op den Rug geplaatft.

Langen tyd dit aanmerkenswaardig voor-

werp befchou wende, ftond ik , niettegenftaande

de anders welgefchikthcit der overige dcelen, 'm

overweging; of men ook dit Schcpfcl onder de

Misgebourtens moeft ftellen ; dan of de Gewrich-

ten der bovcnfte Pootleeden niet zoodanig ge-

fchikt waren , dat de vier op den Rug ftaande

Pooten zich achterover konden geeven, om dus

tot medehelpers der onderfrc te dienen ; maar

neen. Van het eerfte denkbeeld zal 't vervolg,

door een tweede, in allen declen gelyk aan deze

foort, het tegendeel doen zien-, tcrwyl de laat-

ftc
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fte ge4Qchte door een x^^Qt onderzoek worde

weggenomen

,.,: ïk Qn,der^ogC , namentlyk, of de Leeden der

!Poven-Poocen de neder waardfche buiging toelie-

ten ; doeh alle myne pogingen , die ik hier toe

i^ Jiec werk ftelde , waren vruchteloos. De
Öandtjplaats der ondertte was, voor de neder-

waartfche werking der bovenlle Poocen, in den

weg : gelyk ook , bovendien , de Gewrichten

di^r hovenfte Pooten geen§^ins toelieten > dat men
dezelve genoeg nederhellende, *t ^.y achterover,

of op zyde, konde verbuigen. lÉn men denlce

niet , dar dit laatfte onderzoek onmogelyk was ;

want het Dier in zeer goede Liquor zynde .oyer-

gezonden , hadt hier in. een w^lgeftelde gedanntg

behouden , even zoo als in de bygevoegde en mu-»

keurig gevolgde Afbeelding cqzien is : alle de Le-
den waren buigzaam en zelfs geer beweegbaar.

Over deze wonderlyke eigenfchap dan verder

denkende , kwam my te binnen > dat ik onder de
Dieren van dit Geflacht , bewaart wordende in

<4e fcbatryke Verzameling der Natuurlyke Zeld-

zaamheden van Zyne DooRLUCHTiosTE Hoogheit
D^N Heere Princb van Oranje eih Nassau , «S^c

&C. &c., waar van my de zorge is toevertrouwc,

een diergelyk, doch veel kleindcr en gedroogc

lighaani , dikwyis met verwonderinge had bc-

fchouwt. My derwaarts begevende, zag ik wel
baallde gegrontheit van rayne gedachten: en hoe
klein en gebrekkig dit lighaam ook was, als van

X. Deel. al-
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aHe, uitgezondert een nog op den Rug ftaande,

Poocen , berooft zynde , toonden echter de merk-

tekenen der ftandtplaatzen , waar aan voorheen de

Pooten gehecht geweeft waren , dat dit een en

de zelfde foort was, zonder eenig onderfcheid.

Hier door verviel dan het vorig denkbeeld, als

of deze foort eene Misgeboorte of fpeeling der

Natuur zoude zyn , geheellyk.

Maar nog meer vond ik my voldaan , wan-

neer ik, na verloop van eenigen tyd, na dat ik

deze zèltzaame Krabbe was magtig geworden,

my nog met een andere zag verrykt.

Ik ontfing by myde Heeren Remy en Gal-
Lois, beide Kooplieden in Kunft en Natuurly-

ke zekzaamheden te Parys. De laatfte my eeni-

ge medegebrachte Natuurlyke zaaken vertoonen-

de, ontdekte ik wel haaft een diergelyke Krabbe,

doch die , ten opzichte der plaatfing van de Rug-
pooten , eenigszins met de vorige verfchilde, zoo

als wy nog nader in de hier achter volgende be-

fchryving zeggen zullen.

Deze nieuwe foort is van de Mannelyke

Sexe,. die zich, in tegenftelling van de voorige,

die tot de Vrouwelyke behoort, door den Staart,

welke in de laatfte veel breeder iSj onderfcheidt.

De Scaartleden , die in de Vrotiwelyke Sexe

een groot deel des Rugs uitmaaken , zyn in

deze meerder , onder 't lighaam der Krabbd , om-

gebogen ; en, terwyl de rugpooten onmiddelyk

achter *t Schilde der Krabbe ^ op zich zelve, ter
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zyde de Staanleden , gcplaatft zyn , zoo volgt

öok ratuurlyk dat deze rugpooten , dus meer naar

achter gefchoven , dan in het eigentlyke voorwerp

dezer Verhandeling, zich ook minder, als rug-

pooten, vertoonen. 't Schynt echter ^ dat zy
het zyn , en dat deze Krabbe, die anders genoeg-

faam in allen deele met de vorige overeen komt,
ook het vermogen heeft om , in een omgekeer-

den ftand, voort te kunnen gaan, doordien voor-

ramentlyk de twee achterfte Pooten , in deze

foort ,die ik van den Heer Gallois hebbe,ook
zoodanig geplaatft zyn , dat zy byna onmogelyfc

naar beneden kunnen werken.

Ónder alle de Schryvers, welke over deze Die-
ren gefehreven hebben , heb ik 'er geenen gevon-

den , die eerig gewag maakt van deze vreem-

de foort van Dieren , dan alleen
J. Plancus CO-

Deze bcfchryft de laatfte foort van den Heer Gal-
tois, waar van wy zoo even te vooren gefpro-

ken hebben, onder deze volgende benaming : Can-
CER HjKSuiüs Personatus Maris süperi, vulgo
Faccino Ariminensibus dictus. Hy geeft 'er ook
eene afbeelding van op de V. Tab.; doch die in

veelen opzichte zeer gebrekkig is. Al het geen
deze Schryver omtrent deze Krabbe, die hy zegt

dat Facch'nio geraamt wordt , aantekent, betreft

voornamentlyk de zekzaame gedaante, welke>

•waar-

CO jAïfus Plancus Ariminenfis 4c Cencbis minus nf-

tis. Pars Secunda. Ca^ut II, f, gg.
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waarlyk het Schild vertoont. Hier op, zoó Wèl

in de vorige foort als in deze , is een Menfchely-

ke afbeelding te zien. Van de Pootcn fpredkt hy

niet anders, dan dat zy zeer ruig zyn , en dat ineii

'er gemakkelyk, door misleiding, twaalf zonde

kunnen tellen j de Knypers of Schaarön 'er by

gerekent. Doch dit komt my geenszins zöo voor:

alzöo dezelve zich duidelyk , de Schaaren 'er hf
getelt, in tien onderfcheiden; gelyk zelfs in zy-

ne afbeelding zeer klaar te zien is.

Het komt myjuiftin allen opzichte niet Vreemt

voor, dat deze anders fcherp genoeg ziende Ge-

kerde geene aanmerking , overeenkortiftig fndt"

myne befchouwing, op de vier achterfle ofRug-

pooten gemaakt heeft. Mogelyk zoude ik met

den Heer PLANcus,deze zyneeene foort flecht2

gezien hebbende, zonder de vorige foort , wel-

ke het eigentlyke onderwerp dezer Vcrhandetifi^

is, te kennen, het niec hebben durven ondCrnec-

men, om ook deze zyne Facch'mo eer. Rug- e"if

Buikpoot te noemen. Mogelyk zoude ik het by

een verwonderende befchouwing hebben gelaten;'

nsardren deze zekcrlyk minder, dan myne voorï-

ge foort, aantoont zoodanig te zyn. De rede-

wen, die my echter daar toe bewegen , zyn voor-

namentlyk deze. i. Om dat de vier achterfte Poo-

cen der Facchim , welke ik thans voor my h eb-

be, itieer dan in zyne afbeelding, naar het Schild

en naar boven (laan : en om dat zy , vooral de ach-

terfte , in 'c geheel niet gpfchikc fcbynen ^om nc-
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derwaarts te kunnen werken. 2. Om dat de ové-

fige gedaante genoeg aantoont, dat deze en my-
ne vorige foort, buiten alle twyfel, van een en

het zelfde Geilacht zyn, en mogelyk alleen door

't verfchil der Kunne , en de plaats hunner ge-
boorte , in eenig opzicht verfchillen.

Uit de afbeelding, welke de Heer Plancus
Van zyne Facch'wo geeft, en de plaatfing der twee
achterfte Pooten , verwondert het my echter ee-

nigszins , dat die Geleerde Man niet eenige aan-

merking op den ftand derzelven gemaakt heeft. Te
ïi'ïeer, als ik uit de flegte afbeelding dit gevolg

wil trekken; dat by het wezentlyke Dier, gelyfc

by het myne, welk ik thans voor my hebbe, de-

ze achterfte Pooten zekerlyk nog geheel anders

en meer op den Rug ftaan ; doordien de Staart-

leden of eigentlyk het wederzyds gedeelte der-

zelve, 't geen in deze Dieren met eenige der

Staarcleden den Rug maakt , zich minder omge-
bogen dan in de afbeelding en langer moeft ver-

toonen.

Maar het gebeurt menigmaal , dat wy ons zel-

ven aan één enkel niets vergaapen , en meerder

Voorwerpen noodig hebben om een vreemd lig-

haam in zyne waare geftake en natuurlyke eigen-

fchappen te kennen ! De vreemde gedaante van

het Schild kan gemakkelyk eenige afleiding baa-

ren, zoo wel als de aardige Natuurfpelingen ,die

dikwils in de Scedefteencn {Graftoftéus') en in

de Agaaifteenen gevonden woeden. Hier med«
X. Deel. ziet
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ar.iet men , toe verwondering , nog hedendaags

iche Geleerden en Natuurkundigen zich ophou-

Üen, en deze Speelingen meer, dan de waare na-

tuur der Steeaen, befchryven.

Zuken, die, nevens andere deelen der Na-

tuurkunde i ook de kennis der Verfteende Lig-

iiaamen tot hun onderzoek genomen hebben , is

het overgenoeg bewuft , dat zy dikwyls ver-

fchcide en veele Stukken van een en de zelfde

fgort noodig hebben ^ om het lighaam wel te ken-

nen. De Tr'ilobus en de Antropomorphites van

DocStor Shaw kunnen hier van een bewys op-

leveren.

Tot hier toegevordert zynde, viel myne ge-

dachte op noch eenige oude Schryveren, en on-

der anderen op Ul. Aldrü vandus (</)> wel-

ken ik tot noch toe verzuimd of liever vergeeten

had in te zien. Dezen Schryver opflaande , ont-

dekte ik met verv/ondering het eigentlyke en

waare Voorvvcp dezer Verhandeling, en wel

onder de benaaming van Cancerh'irJuUis. Nu dacht

ik,alzoo in zyne afbeelding de vier Bovenpooten

volmaakt op den Rug gcplaatft zyn , dat ik my,

in debefchryving van een reets bekend Dier, met

vruchtcloxe bc^igbeit had opgehouden. Maar

verredaar van verfchijlend ; des?,cUs bcfchry ving

inziende, vond ik aöngujinde dg vfegmde ge*

(d) Vu. A L© R o V A ir p I ^* Mcrllibus
, Crfi^mpff T^fiff-

$iU 1^ Ztopbytis, fionmia 1606, p, ip^.
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ifteldheit der Rugpooten geen de minfte aanmer-

king.

Ter reciuer tyd wierd my nu ook gevallig hee

vernieuwde Syjiemd Natura van den zoo zeer be-

roemden als geleerden Linnjeus toegezonden.

Hier vind ik de Perjonam (O van J.
Plancus

by iS[o. 23. aangeteekend ; quaft met twee boveii

of Rugpooten : dus hier uit blykt , dat Lin-

NJEUS reets meer dan Plancus, op de vreemde

flandpiaats der Pooten gelet heeft. Nog vind

men in dit Syflema by No. 38. een Üor/ï^es , van

R.UMPHIUS en Pettiver, met Rugpooten be-

ichreeven. Maar hoe licht zal elk Natuurken-

lïfA, dit laatfte fchepzel kennende, of by Rüm-

PHius C/), naziende, bevinden, dat deze foort

geene eigentlykeRugpoot genaamd kan worden;

namentlyk zoodanig een, het vermogen hebben-

de, om in eeji omgekeerde ftand te kunnen gaan.

't Is dan maar veeltyds, gelyk ook by deze

Voorwerpen myner Verhandeling, te beklaagen

^

dat ons van zeer veeie zaaken , uit andere ge-

• -weften komende, dikwyls geene de allerminfté

imiftandigheden medegedeelt worden. Voor al

ten opzichte der Dieren ^ welke de verafgele-

genheid van zeer vele plaatzen belet levendig over

te brengen. En wat blyft 'er dan over? im-

merjS

(O C. LiNN«i Syfiema Natura. Edit. Decima, Re-

fomata. Holmia 1758. Tom. i. p. 628 ^ (530*

(ƒ) RuMPHiüs Muf, tab, 10. f. 3.

X. Ü&EU i
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mers niets anders , dan alleen het onderzoek van

de, 't zy gedroogde , 't zy in Liquor bewaarde,

Ligbaamen. Voor het overige, voldoet de Re-

den , door een natuurlyk oordcel onderfteunt,

zöó ver zy kan, aan het gebrekkige, en leert de

gevolgtrekking, op Ondervinding fteunendcj te

ïiulp roepen.

Maar hoe onvolmaakt is ook nog deze; daar

de Ontleedkunde, in de' befchouwing der dee-

len ,
genoegfaam belet word ! De teêrfte vlies-

tchtige bekleetzelen, gelyk mede het Zenuwge-

ftel, worden veeltyds verhard en bros, door de

jnecfte L^quor: welke verwonderbaare organija-

th zouden wy anders in zoodanige dubbelde bo-

ven- en nederwaardfche pootbeweging niet ont-

dekken !

Zoodanig is het gelegen met dit Dierlyk we-

zen , welks befchryving en naauwkeurig gevolg-

de afbeelding, wy de eer hebben aan deze Ko-

tiinklyke Academie der Wetenfchappen over te

zen-

(*) [Na het in 't licht geeven van deeze myne Verhan-

deling, in de Franfche Taal, door de Koninglyke Aca-

demie der Weetenfchappen van Parys , ontdekte ik , dat

een dergelyke Eigenfchap van een Buik- en Rugwaards

Joopend Dier, in Engeland reeds waargenomen zy. De
Heer Baker befchryft in zyn Werk, dat in 't Hol-

landfcli vertaald is, en genaamd Het nuttig Gebruik van 't

Mikroskoop, eene Luis, welke aan de Vleugels der ge-

woone Vledermuizen gevonden wordt. Dit kleine Diert-

je zoude, volgens 't bericht van dien Heer, de Eigenfchap

be-



NIEUW Geslacht van Zëe-ÏCrabben. i^k

Eenden. De Poocen, welke wy by dit Dierj

in tegenftelling der andere bekende Dieren , ten

deelen op de Rug geplaatft vonden , hebben ons

iiatuurlyker wys doen befluiten , dat dezelve al-

daar gefchikt zyn, om de zelfde werking te ver-

richten, die wy henj in eenen anders gewoo-

jien ftand geplaatft, zien oeffenen.

't Is ons dan voor het tegenwoordige genoeg)

de kennis der Dieren vermeerderd te hebben, met

de eerfte ontdekking (*) van een Dierlyk wezen j

welk zyne Pooten zoo wel boven op den Rug,
als onder aan het lighaam geplaatft heeft. En , of

fchoon de onderfte Pooten, als veel zwaarder eil

grooter zyn de , zekerlyk tot den voornaaraftert

voortgang gefchikt fchynen ; blykt het echter tcf-

fens, zoo wel uit het maakfel van dezeRugpoo-

ten , als uit de zelfde gefchiktheid van derzelver

Leden , dat het Dier , in eenen omgekeerden

ftand, zich daar van ook gemakkelyk, tot zyn

voortgang, bedienen kan.

bezitten , van vier zyner agt Pooten om hoog te l^unneri

keeren, wanneer het, zig omwenclende, genoodzaakt is

luggelings voort te loopen of zig vaft te houden, JVIy

was deeze Waarneeming aan het Geheugen ontglipt, by

het overzenden van deeze Verhandeling : doch liet ver-

wondert my te zien, dat de naauwkeurige Frisch irt

zyne Bsfcbreibting von allerlei Infèkten in Teutfcbland, dié

deeze Luis mede ontdekt en befchreeven heeft, van dié

20 zonderllrige Eigenfchap geene de allerrainfte melding

Hiaakt. ]

X. Dv.iL. I i .
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Bfffchiyvifig van de eer^s Jeort der Rug- eH

Bu'tkfoot.

Deze Zee Krabbe , welke van het Eyland Am-
boina is overgezonden , behoor: tot het Vrouwe-

lyke Geflacht , door het kenteken van den bree-

deri Staart , welke zich dicht onder 't Lighaam

tocfluit.

Dezelve is ray toegekomen door de goedheit

van den Heere van Hoey, M. D. alhier, zoo

bekent door zyne gelukkige Geneeskunde, als

fraaije verzameling van Natuurlyke- zekzaarahe-

den.

In gedaante is dezelve, de verfchillende ftand-

plaats der Pooten zelfs uirgezondert , zeer ver-

fchillende van alle de tot nog toe bekende Die-

ren van deze Bende. Zy komt echter, ten op-

zichte van het Schild , het meeft overeen met de

CancerJpnojus van Rumphius.

De Koleur is geelachtig , vuil graauw, ruuw,

zandachtig.

Plaat LXIV, F'sg. i. verbeeldt dezelve van

boven in haare natuurlyke grootte, alwaar de vier

Rugpooten kort achter 't Schild, dicht by elkan-

der en om hoog gekeert, gezien worden.

Het Schild vertoont zich met regelmatige

,

doch ongelyke uitpuilingen, die zich als de beel-

tenis van een IVIenfch , en in het midden wat in-

gedrukt, voordoen.

Achter , alwaar het Schild met een fmal

Zoomp-
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Zoompje eindigt, vertoont zich het beginfelvaii

den Staart, die tot onder 't Lighaam in zeven Le-

den verdeelt is. De drie eerfte van deze Leden
'

niaaken, in dit Geflacht, een gedeelte van den

Rug. Het eerfte en tweede Lid i$ in het mid-

den puntachtig verheven ; maar daarenboven is

het derde en vierde Lid, ter wederzyden, met

pen punt gewapend. Ter zyde van het begin van

deze Rug- of Staartleden ftaan eigentlyk de vier

Rugpooten op zich zelven , zoo dat zy door de

bovenfte Rug- of Staartleden niet neder vvaarcs ge-

bogen kunnen worden.

Deze boven-Pooten zyn dunner dan de oncJer»

fle , doch teffens ronder. Met de kleine en ee-

nigszïns kromme Nageltjes, aan de uiteinden der

Pooten, béftaat elke Poot, even als de onderft?,

nit zes ftukken, welke door zes Leden aan elkan-

der , en aan het Lighaam verknocht zyn.

Vooraan, ter zyden van den Mond, vertoo-

nen zich de Oogen , welke , aan wederzyden

,

doori een uitfteekende punt van het Schild , be-

fchermt worden.

In het midden, boven den Mond, zyn tw?e

korte Sprietjes (^«/<f«/z^) , die zich in Leden ver-

deelen.

Fig. 2.. vertoont het pnderfte gedeelte dezer

Krabbe.

Naar beneden ziet men de overige vier omge-

boge Staartleden , welke aan hunne uiteinden met

fyne haairtjes bezet zyn, en zicb^ gelyk byalle

' X. Deel. I g
'

'
an*
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andere Dieren van deze Bende , dicht tegen *%

Lyf toefluiten.

Aan elke zyde vertoonen zich de twee onder-

fte Püoten. Deze zyn, gelyk de bovenfte, met

de lange Nagels of uiteindens , in zes ftukken, en

?ven zoo veele Leden , verdeelt. Dezelve ftaan

Qen weinig meer naar voren dan de bovenfte Poo-

len ; doch dit verfchilt weinig. Deze vier on-

^eriU Pooten zyn breeder of platter, en de Na-

gels zyn veel langer, dan die der Rugpooten, die

^ tegendeel zeer klein zyn.

Vooraan, by het Hooft, leggen de twee kor-

te om^eboge Schaaren of Nypers.

Het overige, omtrent de Borft en Mond, is

gelyk by de meefte Dieren van deze Bende.

Be/chryvhg der •oerJcVdkn van de tweede Krahh»

van dit Ge(lacht y of e'tgentlyk de Facchino

van J. PlancüS.

Deze Zee-Krabbe behoort tot de Mannelyke

Sexe, duor 'c kenteken der finallc Staart.

De Koleur is rood , 't geen mogelyk door de-

zelve te koken zal zyn veroorzaakt.

V/aarfchynelyk is deze uit de Middellantfche

Zee.

Het Schild is overeenkomende met dat der vo-

rige fbort , uitgenomen dat het platter en ter we-

derzyde , omtrent het midden , met een kleine

Doorn of uitllekend puntje gewapent is.

Ach^
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Achter aan het Schild vertoont zig de Staart,

welke ruim de helft linaller is dan die der vorige ,

en maar rqim twee Leden van een gedeelte des

Rugs uitmaakt.

De twee achterfte Rugpooten ftaan iets meer

achter- of nederwaarts , echter hoog genoeg

om Rugpooten genoemd te worden , en wel voor-

namelyk de twee voorfte. Zy zyn fterk met fy-

jie Haartjes begroeid.

Aan de onderzyde loopt de Staart flnal en pun-

tig toe, 't geen doorgaans eigen is aan de raan-

nelykc Scxe van deze Dieren, terwyl de Wyf-
jes een breeder Staart nodig hebben, om haare

Eijeren daar onder te verbergen.

Het dikfte gedeelte van de Leden der vier on-

derfte Pooten is breeder, dan in de vorige foort,

en aan de binnenzyde met zeer veele fyne Doa-

rentjes bezet.

De Heer Plancüs zegt, dat deze foort tot

het gebruik niet goed is , van wegens haare klein-

heid (*).

(*) [By hst drukken dezex Memorie in de Mem. de Matb,

êf de Pbyf. Tom. IF. Paris 1763. of in de Franfche Ver-

taling derzelve ('t is ons onbevvuft waar het hapert)

eene misflag begaan zynde , namentlyk , dat men de 22

Slot-Regels midden in het Vertoog, op Pag. 641 en 642,

gebracht heeft : zo" dient gelet te worden , dat iiien in 't

voorn. Franfche Werk, de 4 laatfte Reg. van Pag. 641.

en de 18 volg. achter het einde dier Mem. {\n het leezen)

moet voegen.]

X. Deel. I 4 De



i De oorsprong
DER

JOODEN-STEENEN
OPGEHELDERD,

DOOR DE HeeREIT

DE LUC,
Burgers van Geneve.

{Mem. de Matb. £f de Phyf. Tom. IV. I'aris 1763.

p. 467.)

WY agten ons aan de Liefhebbers der Na-

tuurlyke Hiftorie in 'c algemeen , en

Toornaamelyk aan de genen , die zig in 'c byzon-

der toeleggen op de Steenen en verfteende Zaa-

ken, de mededeeling yerfchuldigd van een aan-

nierkelyke Ontdekking in dit ftuk. De Gevol-

gen, daar uit afleidclyk, zullen dienen kunnen

ter beantwoording van de Tegen werpingen, vi^el-

kc hedendaags tegen de overeenkomft van zekere

Verfteeningen met de Zee Schepfelen , naar wel-

ken zy gelyken, worden ingebragt, en de Gis-»

fingen bekragtigen van een groot getal Waarnec-

mérs, omtrent den aart van een zeer bekende

Pglfftof, genaamd Joodeij-Steen (Lafis 'Judaicus').
Een
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Een der bewysredenen, van de genen die nog
denken dat de Verfteeningen , daar wy van fpree-

ken, Delfftoffen zyn aan het Aardryk eigen, be-
fiaat daar in , dat verfcheide deezer Verfteende

Zaaken geen overeenkomft hebben met eenige
bekende Zee-Schepfelen : gelyk de Belemnieteny

^Q yooden-Steenen^ de Ammons-Hoorens : men
heeft onder dezelven ook de TenhratuU en En*
trochï geteld.

Gelukkige Ontdekkingen hebben reeds ver-
fclieide hinderpaalen , daar deeze Liefhebbers zig
aan ftieten, uit den weggeruimd. Men vindt
natuurlyke TenhratuU ^gdy\i daar zyn de Schul-
pen, die genoemd worden de Haan en Uen^ Pa-
pegaays-Bekken of Anomtes. Wy hebben 'er

vier foorten van in ons Kabinet, waar van eeni-
gen effen zyn, anderen geribd. Het Dier, dat
de gefternde Rolfteenen geeft, is gevonden : Ma-
dame deBois JouRDAiN heeft hetzelve in haar
Kabinet

:
de Heer Guettard gaf 'er aan de

Liefhebbers onlang-s kennis van^ door middel van
een zeer leerzaam Vertoog, over deeze Soort van
Zee-Schepzclen, zo Verfteend als Natuurlyk C*^.

Doch het is niet alleen door overeenkomftige
Lighaamen uit de Zee gehaald , dat men de natuur
bepaalen kan van zekere Delfftoifen , of ten min-

fte

(*) [Zie het zaakelyke van dat Vertoog, benevens een
fmije Afbeelding van dit Zee-Schepzel, in het VI. Deel
deezer Ferbandelingen Pl. XLII.]
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fte dezelve betrekken in de Klaffe der genen ^ die

naar Zee-Schepzelen gelyken : men dient ten dieil

einde te bewyzen , dat zy een zelfden oorfprong

hebben ^ en dit is het gene wy doen kunnen ten

opzigt van de Belemnieten. Wy hebben in ons

Kabinet een Verftcende Oefter, van de Soort die

Haanekam genoemd wordt , zynde aangehecht

óp een zeer groote Belemniet, waar van dezelve

de helft van den Omtrek beflaat. Deeze twee

Lighaamen moeten dan een zelfden oorfprong heb-

ben, dewyl zy aan elkander vaftgegroeid zyn.

De Jooden-Steenen , die hier ons voornaamfte

Onderwerp uitmaaken , zyn door eenige Natuur-

kenners aangezien als natuurlyke Delfltoflfen , als

Steenen die een regelmaatige Geftalte hebben ^

gelykerwys de Kry (tallen , Stala&ites^ enz. An-

deren hebben ze gehouden voor Verdeende Vrug-

ten: doch door goede Waarneemers onderzogt

zynde, heeft men ze, by overeenkomftigheid^

geplaatft in de Klaffe van Zee- Appel Pennen;

iiiaar men hadt 'er, tot heden toe, nog niet ge-

Vonden die aan een Verfteende Zee-Appel vaft

zaten, en by gevolg was 'er voor die zaak nog

geen bewys.

Om deeze twyfeling weg te neemen, hebben

Xvy de Eer van de Akademie aan te bieden de

Afcekening van een Key-Steen , op welken een

Verfteende Zee-Appel is met eenigen van zyne

Pennen. Het Voorwerp bezitten wy in ons

Kabinet.

Die
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Dit fraaije Stuk is gevonden in de'Krytgroe-

ven naby 's Gravefend , in de Provintie van Kent^

aan den Oever van de Theems. Een Werkman,

die laft had van den Heer Pound , Engelfch Lief-

hebber, om voor hem alles te bèwaaren, dat liy

zeldzaam vond in deeze Groeven , bragt^ den-

zelven dit Stuk, zo dra hy het hadt ontdekt, en

van dien tyd af wierdt hetzelve een der fraaifte

Sieraaden van het Kabinet van deezen Heer. Toen

hy, eenige Jaaren daar na, geftorven was,brag-

ten de .Erfgenaamen het Kabinet in openbaafc

Veiling, en een onzer diestyds te Londen, en

by de Verkooping tegenwoordig zynde, kogc

den Koop, waar van het een gedeelte uitmaak-

te. Niemand hadt 'er de waarde van gekend^

voor dat het weggevoerd zou worden, daar men

niet mee draalde , en toen fpeet het de Liefheb-

bers geweldig.

Ffg. 3. vertoont den Zee- Appel van de éeile

Zyde , wiens bovenfte gedeelte begraven is in de

Keyfteen, daar hy zelf mede vervuld is, gelyk:

men door 't afbreeken van den Grondfteun ont-

dekt, a iseen Jooden-Steen, of, om naauwkéU-

Tigér te fpreeken , een der Pennen , aan den Key*

fteen vaft zittende, en op een der tepelen van dea

Zee-Appel geplaatft: ^ is een andere Pen, byna

geheel begraven ; c is 't indrukzel van een derde,

waar van het Steekje dwars door een verheven-

heid van den Steen uitkomt ; </ wyft het Steekje

aan van een vierde Pen , die een weinig van zyii

K. Deel. plaats
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plaats isjhebbende zyn indrukzel ook op den Steen,

doch aldaar afgebroken zyn de.

Fig. 4. vertoont dit Stuk van een andere zyf

de. In dezeivc is a een dergelyk foort van Pen

als in Fig. 3, door a^ b, aangevveezen zyn, naa-

melyk die het end rond hebben: b^b^b^b^ zyn.

vier andere Pennen , aan 't end Ipits, en volmaakt

overeenkomftig met de geraeenfte foort van Joo-

den-Steenen. Alle deeze Pennen zyn een wei'

nig van haar plaats: c en 4 wyzen de indrukzels

en brokken aan, die met de zelfde Letteren, in

de andere Figuur, zyn gemerkt.

Dit Verlleenzel laat dan geen twyfel over^

omtrent den aart en waaren oorfprongder Jooden-

Steenen. Het bewyii: nog bovendien, dat een

zelfde Zee-Appel Pennen kan hebben van verfchil-

lende gedaante. »

In het Kry t van die zelfde Groeven , daar dit

Stuk uitgehaald is, en op de Vuurfteenen, wel-

ken hetzelve bevat, worden ook Pennen gevon-

den , die rond zyn als Bouteiljes en van veele an-

dere figuuren : maar zy zyn allen los
^
gelyk ook

de andere Jooden-Steenen , tot nog toe ont-

dekt. Daar over moet men zig te minder ver-

"wonderen, aangezien de natuurlyke Zee-Appels

hunne Pennen zo ligt verliezen , dat de meeden,

die men in de Kabinettefi vindt, daar van beroofd

zyn*

H.

WAAR-
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In 4e Maanden jfanuary , February en Macirt^

des Jaars 1765.

DE vinnige Koude en fterke Vorfl: , die het;

Ys, voor Nieuw Jaar , reeds een half Voet

dik in onze Binnenwateren, en vry veel dikker

op foramige plaatfen in de Zuiderzee gemaakt

hadc^is met het begin deezes Jaars in zagt Dooy-

Weer veranderd, dat byna de geheele Maand
^<ï««öry heeft aangehouden ; zodanig dat, in het

midden van die Maand, de Thermometer by wy-
len, zelfs 's morgens en 's avonds, op 48 Graa«

den ftondt. In Februaty hebben wy wel weder-

om eene verheffing van Koude gekreegen, zodat

de Thermometer, buitenshuis, den 18 en 20, op

omtrent 20 Graaden ftondt ; doch de Vorft heeft

geen ftand gehouden , en is, in 't laatft dier Maand,

in zagt Weer veranderd i 't welk in de Maand Maan
eens zo ver gekomen is, dat den 18, 's middags,

X. Deel. de
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de Thermometer 60 Graaden tekende, zyndeeen

redelyke Zomer-Warmte. Op 50 Graaden ftondc

h^", 's morgens en 's avonds, dikwils in 't laatft

deezer Maand ; wanneer wy zwaare Stormen en

ook Onweer gehad hebben, met den Barometer

niet extra laag.

De Kinderziekte heeft hier, zelfs onder bejaar-

de Menfchen, zeer gewoed en verfcheidene uit

het Leven gerukt. Een Man van zeventig Jaa-

ren, evenwel, is daar van opgekomen. Van de

Kinderen van 't Aalmoefeniers Weeshuis , heb-

ben 'er over de tagtig aan gelaboreerd, en daar

van zyn dertien of veertien geftorven, dat op een

zevende deel uitkomt. Nogthans verneem ik, dat

van een Schooltje van veertig Kinderen , die al-

lemaal de Pokjes gehad hebben , geen één geftor-

ven zy.

Zie hier een aanmerkelykeWaarneeminf , die

my door één onzet Geneesbeeren is medegedeeld.

Van een Broekemaaker , woonende in de Oude
Kennis- of Minnebroers- Steeg , by de Oude
Kerk, heeft het Kind, genaamd W'tlkm Fr&de-

rikKafpé^een halfjaar oud zynde, deKindcrpokr

jes gehad, waar aan het doodziek is geweeft, met

Stuipen, Braaken, enz. Dit Kind is nu vier Jaa-

ren oud, en heeft de Kinderpokjes weer gehad

in dit Voorjaar, en zeer vol, doch goedaartig,

zynde tot den negenden dag toe zeer ziek ge-

weeft.
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tersburg gedrukt by de Keiztrl. Aliad. der Wetten*
fchappen. Anno i7<53.)
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»HÖe zeer wy ons 'ook mogten toegelegd

hebben, om de nieuwsgierigheid van ie-

dereen, ten opzigt van de Stigting en Opregting

van een Kinderhuis en Kraam-Hofpitaal , doot

middel van het aan 't Ircht gegeven Plan of Ont-'

werp, te voldoen; zou doch al onze moeite, iii

het affchetzen van het voordeel , dat hiet bit

Voor de Samenleving in 't algetneen te vef'Wag-

X. Deel. JÜ te»
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ten ware, vrugceloos zyn geweeft, indien ik te-

vens niec op de gunltige bcoordeeling van myne

Leezers rekening gemaaki had. Ik zal derhalve

het Oogmerk, vi^aar toe dit Kinderhuis is geffigt

geworden, voordraagen, en voegen 'er ) iiier en

daar , eenige Aanmerkingen by.

Het is ontegenzeggelyk, dat zo wel zelfs by

den aanleg van een ieder Werk, als ook om het-

zelve in de eens ingevoerde goede Ordening te

houden, de genen, die 'er het Opzigt over heb-

ben , altemaal Luiden van zulke hoedanigheid

moeten zyn, dat aan hun, gelyk inzonderheid

in het Kinderhuis, den Opperden het Beftuur

van het geheele Werk kan opgedragen worden.

Dat , nu , het Beftuur van een zo uitgebreide

Sïignng alleen een enkel Pcrfoon toebetrouwd

worde, gefchiedt enkel op den door de Onder-

vinding zo dikwils beveiligde grondflag , daE

verfcheide Hoofden ook verfcheide Zinnen heb-

ben, waar uit meer Oneenigheid, Twifl: en over-

vloedige Uitgaven te vreezen zyn , dan Geregeld-

heid en Gefchiktheid te verwagten. Hier om-

trent wordt ook als noodig aangezien , dat een

zodanig Perfoon reeds bejaard en gehuwd zy:

want, indien men tot dit Ampt- een ongetrouwd

en nog jong Perfoon verkiezen raogt, zo konde,

gefteld dat die alle vereifchte Hoedanigheden be-

zat, door de een of andere Omftandigheid , de vaft-

geftelde Orde omver geftooten worden, en dus

4e nuttigheid, welke uit deeze Stigting te ver-

wag-
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Vagten was, veirlooreh gaan. Derhalve heeft

knen, in de Begeeving van dit gewigtige Ampt|

inzonderheid op de Bekwaamheid van den Per-

ïbon, doch niet op zyne Afkomft^ en 'c aller»

minfte op eenige Aanbeveeling agt te geeven.

Zulk een Man , als waar van v/y hier Ipreë-

ken, zal zonder eenig Gevaar het geheele Be-

ftuur hebben van dit Hofpicaal; ja liien zal zig 0^

zyne Onderhoorigen , ten aanzien van de goede

waarneeming hunner Pligten , durven veriaaten

:

naardien by hunne Aanftelling niet minder a^

Vaardigheid en goed Gedrag gezien zal v/orden.

Ook is^ ingevolge van den Regel in de Philofo-

phie , dat men zonder noodzaake geen ding moet

vermenigvuldigen , maar één Pluisvader in het

Plan verordineerd : dewyl men het meer aan 't

Oogmerk voldoende hield, voor veel Arbeids ccii

enkel Man een rykelyk Inkomen te geeven , dan

'er twee op eène maar raiddelmaatige Wedde te

houden. Eindelyk moet een ieder, en voorat

de Opper-Direkteur, met een duidelyk en uit-

voerig Berigtfchrift zyn voorzien , als waar op 'c

ttieeft aankomt in deeze Stigting.

De manier en wyze, hoe de Kinderen vaii

beiderley Sexe in dit Kinderhuis in- en aangeno-

men zullen worden, is in het Plan zelf omftandig

beichreeven: doch hoe men ze fpyzigen zalj daar

omtrent zyn de Denkbeelden verfchillendé. Van
veelen wordt de Koemelk voor Zuigelingen even

20 voedzaam en gezond geagt te zyn , als het

. ^. Deei.; K % Zog
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Zog der Minnen. Zy zeggen: „ daar zyn veei

„ Kinderen, die zig van zeli gewennen aan

5, een Hoorn te zuigen , en of mee enke-

„ Ie of ook met Wacer vermengde Koe-,

„ doch beter met Geiteraelk , opgevoed wor-

„ den. Want, wat leert iemand de nood niet?

„ Kunnen wel alle Boeren Kinderen, op het

Land, van hunne Moeders zelf gezoogd wor-

den? Zyn 'er niet meer dan de helft: daar

zyn ten minfte zeer vèelö Kinderen, die niets

krygen dan Koe- of Geitemelk en dunne

Melkpap of Bry ,- welke men hun door een

Doek laat zuigen. Hoe kan , immers , eca

Boerin, inzonderheid in de Zomer , zo veel

tyds befpaaren, om haar Kind zelf op te paf-

fen en de Pram te geeven?"

Ik antwoord hier op , dat men in Vrankryk

en Engeland , met de grootfte oplettendheid. Proe-

ven daar omtrent genomen en bevonden heeft,

hoe van de Kinderen , die niet aan de Borltcii

gezoogd zyn, dooreen meer dan de helft zyn ge-

ftorven. Ik twyfel , of iemand onder ons wd
naauw keurige Waarneem ingen heeft in 't werk

gefteld, hoe veel var^ zulke Kinderen in 't Leven

blyven of fterven. Alles zal daar op uit komen,

dat men gewoonlyk zege: „ Menfchen van ons

Land kunnen veel Koude verdraagen, en dat

komt daar, van daan, dat de kleine Kinderen

meerendeels maar in 't Hembd , en bloots

hoofds, in de Koude rond loopen". Ik be»

ken V

n
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leen, dat de genen die dit hebben doorgeftaan,

zekerlyk daar,door verhard worden, en een duur-

Ciame gezondheid verkrygen moeten; maar, hoe

groot het getal der genen zy, die onder zulke

Proefneemingen fterven ^ zal mooglyk nog nie-

mand naauwkearig aangetekend hebben. Der-

halve zal men in dit Kinderhuis, ten opzigt van

de Opvoeding, den beften en vtiligllen Weg
kiezen: devvyl dit een der gewigriglte Omftiin-

digheden is, waar aan zeer veel gelegen legt.

Zonder twyfei is die by de geheele Wereld
aangenomen Stelling waar, dat de goede of kwaa-

de üemoedsgcfteldheid van een ieder Menfch,
zynen geheelen Leeftyd door, veel afhangt van

zyne beter of flegtere Opvoeding. Op deezen

grond vleije ik my, dar men de Stigting van dit

Huisniet voor onnut zal houden, inzonderheid de-

•vvyl alle Voorzorgen en Koften in de Opvoeding
deezer Kinderen zeer flegt zouden aangelegd zyn,
widien men dezelven niet- tot den Arbeid wilde

gewennen , maar in louter Lediggaan en Onge-
bondenheid opgroeijen^ en dezelven eindelyk,

zonder dat zy aan de Samenleeving nuttig kon-
den zyn, daar uit liet. Ingevolge het algemeen

Gevoelen , dat ook in dit Kinderhuis tot een

Grondflag gelegd is, kunnen reeds Kinderen van
vier of vyf Jaaren aan den Arbeid gezet worden:
wel niet in dier voegen ^ als of zy reeds hun
Brood verdienen moeften , riiaar , om hun van

Kindsbeen af tot de Naarftigheid te gewennen.

X. Deel. K 3 Wai>?
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Wanneer de Kinderen in Jaaren en Kragten(

toegenomen zyn , en zig tot den Arbeid reeds

taamelyk gewend hebben, zal men de Jongens,

naar de Omftandigheden en eens ieders neiging,

by Handwerksluiden van een goed Gedrag, die

jnen in 'c by zonder hier toe zal uitkiezen, op 't

Werk beftellen, en zulke Ambagten laaren lee-

ren, die v/el maar gemeen, doch noodzaakelyk

en met weinig Koften vergezeld zyn. Voorts zal

men zig op het ieverigfte toeleggen, om zodani-

ge Handteeringen op te regten, die tot dus ver-

re 'er niet zyn ge weeft, en beftaan kunnen met

het oogmerk van deeze Stigting. Hier door cg-

ter wordt niet begreepen, dat deeze Kinderen

van ander beter Beroep en Konften uitgeflooten

zullen zyn. Daar is niet aan te twyfelen , of

onder een zo groot getal van Kinderen zullen ee-

nigen ook genoeg Verftands en byzondere Na-

tuurgaaven tot het leeren van hooger Weeten-

fchappen en Konften hebben. Vindt men 'er zo-

danige ('t zy Jongens of Meisjes,) zal men der-

xelver Geneigdheid niet onderdrukken, maar die,

veeleer opallcrley wyze aanfpooren, en na de

naauwfte beproeving van hunne Bekwaamheid

kun alle Middelen aan de hand geevén, om tot

Duttige Kundigheden te geraaken.

Met even de zelfde zorgvuldigheid en orde

als die van- de Mannelyke Sexe , zullen ook die

van de Vrouwelyke Sexe opgebragt worden :

want de verwaarloozing daar omtrent zou even

I
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ZP fchadelyfc als omtrent de anderen zyn. Der-

halve zal hien ook letten op het welzyn van dee-

ze, en aan ieder Meisje , naar deszelfs Ouder-

dom, de benoodigde onderrigcing geeven. Men

zal over dezelven , zo wel als over de Jongens,

het Opperbeftuur aan een zodanige gehuwde

Vrouw of Weduwe opdraagen, die met Kin-

deren wel weet om te gaaii , en door haar eigen

Voorbeeld en Ontzag de Meisjes tot Deugd kan

aanfpooren. De jonge Dogtcrs zullen , boven

en behalve het Werk, dat in het Plan is voor-

gefchreeven , ook in 't byzonder dus opgevoed

worden, dat zy niet alleen alles wat tot de

Huishouding behoort, gelyk ïvooken, Bakken,

ipraaden, en het bewaaren van Tuinvrugten

voor den Winter; maar ook in 't algemeen alles

leeren, wat tot nut en voordeel van de Samen-

leeving ftrekken kan. Niemand zal ontkennen , dat

de kwaade en ongelukkige Huwelyken onder het

Volk grootendeels daar uit ontftaan, dat de Kin-

deren van beiderley Sexen in Onkunde worden

'opgebragt: is nu de Stam zodanig, hoe kan de

Vrugt anders dan in 't wilde opgroeijen, en zo

volgt altoos het een het andere.

Men heeft dienvolgens reden om te hopen

,

dat de Menfchen die, op zodanige wyze, in

dit Kinderhuis opgebragt zyn , niet alleen het

rugtere en maatige Leven, en de Arbeidzaam-

heid , waar aan zy van Kindsbeen af gewend

zyn, niet nalaaten , maar zeli^s ook hun eigen

X. Deel. K 4 Kin-
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Kinderen op dergelyke wyze opvoeden, en ar^-

dcren, door luin Voorbeeld, ten goede opwek-,

ken zullen, en, na dat zy zig vermenigvuldigd^

en door het geheele Ryk uitgebreid zullen heb-».

ben , kan daar uit , door den tyd , een gelukki-

ge verandering in de Zeden van de gantfche N^a-

tie volgen, waar toe zy behooren.

Ik vertrouwe, dat het alle de genen, die ge-

reisd hebben , bekend zal zyn , en het is zeker-,

lyk merkwaardig, dat, ter plaatfe daar het Vrou-

welyke Gcflagt, builen en behalve haar gewoone

en byzonder Handgebaar , zig ook op allerley

andere Bezigheden toelegt, de Inwooners een

veel gemakkelyker Leven leiden , inzonderheid

ten opzigt v^n de Zindelykheid : weshalve men , in

een Siad komende, zulks aanftonds gewaar wordt.

Dit onderfcheid toont zig nergens zo duidelyk,

als wanneer men Holland met Italië vcrgelykt.

In Holiard v/orden alle Huifelyke Bezigheden

door Vrouwvolk, in Italië meeft door INÏansper-

foonen ver'rigtjzodat men de Vrouwluy naauw-

iyks te zien komt. Zo zeer nu de Zindelykheid

in Holland, niet alleen aangenaam voor 't Oog,

maar ook voor de Gezondheid dienftig is; zo on-

bevallig en onbekwaam is de Levensrnanier in

Italië.

Tot meerder bewys, hoe noodig de Opvoe-

ding der Meisjes zy, zal ik het volgende Voor-

beeld bybrengen. Toen ik, op myne Reizc naar.

IBajonne in Vrankryk, digt aan de Grenzen van

Spanje
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S.panje kwam, wierd ik, voor eerft, gewaar,

d,ac de geheele omleggende Landttreek een aan-

genaame Vercooning uitleverde, en overal blj-

ken gaf van milden Zegen en Overvloed ; zo dat'

de Plaatfen , van waar ik kwam, bier mede in

'c geheel niec in vergelyking konden komen,

'^'en anderen befpeurde ik, dat in de Stad zelfj

zo wel op de Straaten als in de Huizen, naauw-

lyks een Mansperfoon tegen tien Vrouwluy was

te zien, Myne verwondering daaromtrent wierdc

\jvel haaft voldaan, wanneer de Inwooners der

Stad my, al het gene ik reeds van de voor-

treffelyke nuttigheid des Arbeids van 'tVrouwe-

iyk Geflagte verhaald heb^ met deeze by voeging

verklaarden: „ dat de Landman , in de Stad niets

^ te doen hebbende , op 't Land , en aan zyn

„ Arbeid behoorde te blyven".

Hoewel het , nu , een on tegenzeggelyke Waar-
heid iSjgelyk men oolv in het Plan zelf aanmerkr,^

dat Belooningen en Straffen de befte Middelen

zyn, om de Menfchen te overreeden, dat zy

in hun gedrag de Wetten voor hun Rigtfnoer

houden, ftem ik doch geenszins met de zodani-'

gen overeen, die oordeelen, dat de Strengheid

der Straffen of Kaiïydingen h§t befte Middel toe

verbetering zy. Tot bewys daar van kan men

zig op eene A.anmcrking , die op de Ondervin-r

ding gegrond is , beroepen : dat , naamelyk , op zul-

ke Flaacfen,' alwaar weinig Straffen zyn, ook on-

geiyk minder Overtreedingen gevonden worden,

X. Deel. K! 5
' ^^^
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Indien nu iemand van de Leezers mogt inbren*

gen, dat alle deeze Toeleg veele Koften vereifchc;

gelyk het ouk, vooral in de eerlle vyt'cien of zes-

tien Jaaron , niec anders kan zyn ; uit aanmer-

king dat men groote Gebouwen opregten , aller-

Ifey Volk van goed Leeven en Gedrag uitkiezen,

en in 't algemeen alle noodige Schikkingen moet

maaken , ten einde by den eerften aanleg iliets

verzuimd of geheel bedorven worde; zo dat men

liet naderhand niet dan met veel moeite, of, om
beter te zeggen , in 't geheel niet weder zou

kunnen goed maaken: zo wil ik, in plaats van

Antwoord, de algemeen bekende Spaarzaamheid

des Vaders van den tegenwoordigen Koning van

Pruiffen tot een Voorbeeld bybrengen , welke

niet gefchroomd heeft , om enkel in gereeden

Gelde vier Millioenen Daalders te befteeden aan

twintigduizend Saltzburgers, die zig in PruiiTen

nederlloegen. Hoe zeer nu bevefiigen de Vrug-

ten, die men 'er tegenwoordig van trekt, nietj

dat zulks met zeer goed Overleg van dien Vorft

gedaan zy ?

Na dat men in de Schikking alle voorzigtig-

heid zal gebruikt hebben , zo gelopf ik niet , dat

éenige vcrwaarloozing of vervreemding , van

eenige Inzameling , plaats zal kunnen vinden.

Van dcrzelver aanwending kan ik die verzeke-

riilg geeven, dat wanneer, naar het welbehaa-

gen van den genen, die 's Mcnfchen harte re-

geert $n neigt , de Inzamelingen en milde Giften in

^ .
• dit
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(lit Huis dermaate zullen toeneemen , dat , zo ni

het befteeden van alle noodwendige Uitgaven

3

*^r nog iets overblyve, dit overfchot tot Op-
voeding en Onderwys van arme Kinderen , zq

wel uit den Adelyken als Burger-Stand, in by-

zondere daar toe gebouwde Huizen, en \vel,ge-

lyk het Plan aanwyft , voor beide Kunnen ge-

trouwelyk aangewend zal worden. En , wan-

neer deeze Onderneeming overal fmaak vindt,

zo kunnen, door den tyd, in deeze Schooien

pok Kinderen van wel geftelde Luiden, tegen

een billyke betaaling, ingenomen worden. De
nuttigheid, uit zulk een Aanleg te verwagten,

toont zig in het Voorbeeld van alle overige ver-

lichte , en in hunne goede mahier van Denken
befchaafde Natiën en Ryken in Europa, welke

byna in ieder groote Stad dergelyke Stigtingen

hebben , en alwaar zelfs de In wooners , uit Mede-
lyden en Liefde voor het Vaderland , voor den

Godsdienft en hunne Medechriftenen, dezelvcn,

op alle 'mooglyke wyzen, ten ieverigfte tragtea

te onderftutten.

Onder andere ftrekt zig dit Medelyden met de

Arme Kinderen in dergelyke Huizen zo ver uit,

dat zelfs de allervoornaarafle en rykfte Perfbonen,

gelyk Hertogen, Graaven , Lords- en anderen,

h€t Opper- beftuur van een zo heilzaame Stigting

op zig neeraen : ook rcgtcn dé voornaamfte Da-
mes onder elkander Genootfchappen op, en on-

derhouden, tot haar eigen koften, een Hofpitaal

A. De HL. . voor.
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voor arme en hulpelooze Kraamvrouwen, of zy

gaan zelfs op zulke plaaLlen, en duen h.iar i er-

loorlykc handreiking , en die alles worde niep

anders, dan voor de uitwerking eener iVienfchen-

liefde, Dienllvaardigheid en Ootmoed, aangezien,

In 't byzonder geeven in Vrankr}/k en lialie.

de voornaamile Perfoonen, zo Vv^el van Geefte-

]yken als Wer.ejdlyken Stand ^ niot alleen aan-

zienlyke Giften tot dergelyke Stigtingen , of

reemcq het Beftuur derzclven volvaaraig op zig,

maar veclen doen zelf daar toe Ferfoonlyk Inza-

meling op de Straat en aan de Huizen , met een

Masker voor het Aangezigt.

Die in vreemde Landen is gewecft en alles met;

opmerkzaamheid befchouwd heeit, zal met my
Getuigenis kunnen geeven aangaande den goeden

Aanleg en Onderhouding van vcrfcheide derge-

lykc Godshuizen. D.)ch,hoe menigmaal ik, bui-

tenslands, ook gelegenheid gehad heb, om de

gefteldheid van dcrgelyke Scigtingen aldaar met

genoegen te befchouwen i
heb ik, niettemin , door.

verwondering als opgetoogen geltaan , wanneer

ik bet 2ieken-Hofpiraal of Galihuis te Lyonsbe-

fchouwde, en heb daar door met alleen al het

voorige vergeten, maar ook naderhand nergens,

meer iets dcrgelyks aanger.roi]en. Alle Jaaren

wordt, uit de voornaamfte Inwooners van de

Siad , iemand tot Opper-Dirckceur van dit Hos-

pitaal verkooren, en men kan naauwl3rks geloo-

\'i:n, met welk een iever, zorg en onvermoeid-

h^id.
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heid, aeeze zyn opgelegden Pligc waameemd.

Dien gantfchen tyd fchync hy als 't ware te ver-

geeten , dat hy te j^yons een Huis en Vrouw eii

Kinderen heeft: alle zyne bemoeijmgen zyn en-

kel en alleen tot het welzyn van deeze Siigting

ingerigt , en hy trage hier door alleen Eer en

Roem te krygen , en zynen Voorganger in alle

épzigten te Gvertrtfien : met één Woord , ik

heb aldaar dien iever gevonden, welke alle de

genen, die defgelyke Godshuizen beftuuren, tot

een Voorbeeld dienen kan. Voor 't overige zyri

de weldaadige Handreikingen, om zynen Naaften

in de nood by te ftaan, in deeze groote Handel-

ftad zo algemeen, dat men zou mogen denken,

als of zy den Inwöoneren aangeboren waren.

Ten bewyze daar van, dat dergelyke Stigtin*

gen , overal byna , als nuttig voor de Samenlee-

ving worden aangemerkt , kunnen wy , onder

anderen, in Duitfchland, ook het nieuwlings in

de Stad Kaflcl opgeregte Hofpitüal voor arme

Kraamvrouwen niet onaangeroerd laaten : daar

rnen, onaangezien deeze Stad zelve in de laat-

fte Oorlog, door het uitftsan van verfcheide Be-
legeringen en Veroveringen, grootelyks gelee-

den , en het gehecle kleine Diftriktj- Hcflenlandj?

verwoed en in de elcndigfte Omftandigheden ge-

Bragt is geweeft ^ het niettemin voor ecnen Gode'

behaaglyken Pligt gehouden heeft , voor arm©'

Kraamvrouwen een byzonder Hofpitaal op te reg-

ten, en al wat mooglyk was tot welzyn van het-

^ PfiELi- zei*'
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zelve te befteeden. Wanneer nu een zodanig

klein Vorftendom , een zo verwoed Land en der-

maate geruïneerde Ingezetenen, Stigtingen van

deezen Aart^ en wel op den zelfden tyd en met

zulk een lever onderneemen ; zo is 'er geen twy-

fel aan, of het van God verlichte Rusland behoort

zyne Voorzorge en Beievering tot eene zo nutti-

ge en Godsdienftige Stigting , in een zo geluk-

3j:ige Welftand van Land en Volk, te verdubbe-

len. Doch deeze Voorbeelden mogen zo krag-

tig zyn j om in een ieder de Menfchenliefde en

't Medeiyden te verwekken, als zy willen; het

allerkragtigfte tot overreeding zal zyn, dat deeze

Stigting ingerigt is, om ongelukkige Kinderen j

die anders onfchuldig om 't Leven raaken , te be-

houden, en dezelven met zo veel zorgvuldigheid

óp te voeden, dat zy naderhand nuttige Leden

^an de Samenleeving mogen worden.

ïï»

WWVWWvwwV

HET



a E t

UITBROEDEN
VAN

KUIKENS
DOOK. DE

BROEIJING VAN DE RUN^

DIE TOT LEERTOUWEN IS GEBRUIKT,

Getrokken uit een Brief, welke van den Heer '

Baussau de Bignon, aan wylen dca
Heer Reaümür, voor eenige

Jaaren is gefchreeven.

{Mem. de Matb.^ de Pbyf. ou des S^av. Etrang. Tom. 17.

pag. 483.

)

W zeggen alleen, Myn Heer! vt'as be-

wys genoeg, dat de Run gebruikt kart

•worden , tot het uitbroeden van Kuikens , iij

plaats van Meftj nogthanSj hoe zeker deze On-
derftelling was, zoo hebt Gy ray egter gelieven

te betuigen , dat Gy tiiet vermaak den uitflag vai]L

myneProefnqemingen omtrent dit ftuk zoudt zien:

zie hier dan een kort Vertoog van myne Waarf,

heemingen ten dien opzigt^.



i^S Het Uitbroeden \^an Kuikens

De Eikenhour-Baft ,
genaamd Run , wordt vati

deLooijersof Lcêrtouwcrsgebruikt, tot de laatfté

toebereiding der Huiden, om Leder daar van te

maken. Wy fpreeken van Zool-Leêr. Wanneer

ide Koe-Huiden , die der lerlandfe Hoornbeeften,

naamelyk, daar toe vervaardigd zyn^ leggen zy

die, na dezelven uit het Water gehaald te heb-

ben, aanrtonds in de Kuipen, en ftrooijen Run

op ieder Huid, zodaniger wyze , dat geen ge-

deeltevan de Huiden aan eenander raake, zonder

dat 'er Run tuflchen beide zy. Eer dat het Le-

der tot zyn volkomenheid gebragt is, moet het

zelve vyfmjfol in de Kuip gelegd worden ; de

eerfte maal drie Weeken lang; de tweede zes

Weeken of twee Maanden, en, ieder der drie

laatften, drie Maanden lang. Een Kuip, waar

in vyftig lerfche Huiden gaan , is eene gemeene

ÏCuip. Voor de eerlte maal legt men 'er maar

een weinig Run tuflfchen; de tweede iets meer,

en , in elk van de drie laatfte maaien , zoo veel als

in de twee eerfte te zamen. Tot deze vyftig

Huiden neemt men, in elk van de laatfte reizen,

een Kar vol Run; 't welk vier Karren maakt,

'eer dat het Leder zyn bellag heeft. Zo dra

liet Leder aan alle kanten wel met Run bezorgd

is, en dat de Leértouwer die Huiden, welke hy

öaar toe gefchikt heeft, in de Kuip heeft gedaan,

giet hy daar op koud Water , tot dat alles is

doortrokken, gebruikende twintig Emmers Wa-
ter tot een Pyp Run.

Wan-
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Wanneer de Leértouvvers hunne Huiden uit

Öe Kuipen neeraen, zoo komt daar van een hoop

doorweekte Eiken Houtbaft, die zy al vervol-

gens op elkander góoijen , en dit noemen zy dan

Oude Run, wordende tot nog toe niet anders ge*

bruikt , dan om die Kluiten van te maaken , wel'

ke een geringe Brandftof uitleveren (*).

. Als nu de Huiden uit de Kuip gehaald wor-

den , moet men voorraad van deze Run opdoen

,

indien men voor heeft dezelve te gebruiken tot

het uitbroeden van Eijeren. Zy wordt hier niet

anders dan aan Kluiten verkogt , die men voor

vier of vyf Livres het duizend koopt. Tot dui-

zend Kluiten moet men een Kar vol oude Run
hebben, koliende het fatfoeneeren twaalf *So/j- de

duizend. Dit is het koftbaarfte noch het moci-

jelykfte niet ; maar ze te doen droogen ; zo

dat de Prys van een Kar vol Run , zo als dezel-

ve uit de Kuip komt , hier bepaald kan worden

op veertig of vyftig Sols , in plaats dat de Meft

daar koft zes "of zeven Livres de Kar. Een Kar

vol Run , die met de Huiden in de Kuip gelegd

is, levert twee Karren vol oude Run uit, die

men dan niet by 't Gewigt moet koopen , om dat

zy zwaarder is door het Water; men moet ze

laa-

(*) [In Vrankryk naamelyk, of in 't byzonder te Parys.

Hier te Lande, en inzonderheid in Holland, wordt zy

veel gebruikt , om op de Bedden of in de Paden der

Tuinen te ftrooijen, gelyk ook in da Broeykaflcn vaa

ïlantgewaüén.]
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laten uitzygen en 't Water daar uit laten loo-

pen , of ze anders voor de helfc minder prys

koopen.

Deze bevochtigde en zelfs doorweekte Run ,

welke gediend heeft om het Leer te Looijen , is

dan dieStofFe, waar van men, met weinig kos-

ten, Bedden kan maken , die door de Broeijing

heet worden , waar van ik my drie Jaaren lang

bediend heb om de warmte in de Ovens te hou-

den, waar in veele Kuikens op verfchillende Jaar-

getyden zyn uitgebroed.

Maar 't is goed dat men wcete hoe men beft

kan flaagen met het uitbroeden van Kuikens in

deze Run, om de verdrietelykheden, welke ik

ondervonden heb , niet te ondergaan , waar van

de voornaamfte is geweeft ten opzigte van de wy-
ze om de warmte te bepaalen. Zonder dezelve

te befchryven , en zonder een optelling te doen

van de onderfcheide Behandelingen en van de her-

haalde Ondervindingen , door welke ik eindelyk

verzekerd ben geworden van den Uitflag , is 't

genoeg dat ik dat gene zeg, 't welk ik weet zeker

te zyn en waar op men vaft kan gaan.

Men moet Run tragten te bekomen, die eerft

uit de Kuipen komt, om dat dezelve langer ge-

bruikt kan worden; men moet dezelve niet natter

maaken : zy is het reeds al te veel. Alsdan moet

men daar van een Bed maaken , hoog en breed ge-

noeg, dat 'er het Vat , waar van men een Kuiken-

Oven wil formeeren, van alle kanten mede om-

ringd
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^i^gd zy, mee dHemaalen meer dikte van Run
j^

|an de middelwydte is van het Vat.

De Run, uit de Kuipen komende, heeft eenö
icherpeReuk, maar welke nogthans niet in vcrge-

lyking komt mee die van de verfche Huiden en
v^n de Looijery» De Leertouwers klagen ovef

i^eze Reuk niet, dewelke ook niet ongezond is»

Eenige Zieken zelfs gaan zig baaden in die Kui-
pen, waar in men de ligte Huiden getaand heeft j

*t welkgefchiedt door dezelve fchielyk om te roe-

ren in een Kuip vol heet Water met Run door-

mengd. 't Is gemaklyk deze Reuk te ontgaan
»

Öoor zig de eerfte veertien dagen te onthouden

van by deze Run te komen , en door dezelve in

de Lucht te laten omroeren, zonder dat men *ei:

by is. Zo men langer wil wagten , zulks hin-

dert niet dan dat het wat achteruit zet. Men kart

op gelyke wyze Run neemen , die na een Maand
tyds en langer uit de Kuipen gehaald is , en men
kan ze gebruiken, mits dat zy niet verrot zy^
maar hoe langer dat het duurt eer zy 'er uitge-

haald is, des te minder zal zy bekwaam zyn. Het
is ook een Zaak van belang, dat zy niet al te voch-

tig zy , welke Vochtigheid en Reuk men kart

4oen verminderen door ze dikwils om te roeren.

Men moet deze Run niet vaft treden
, gelyk

ook niet de Meft, wanneer men den Oven daaf

mede omringt : wa;nt zy pakt van zelfs niet dan

te veel op- malkander. Men maakt daar van &1-

leenlyk een Hoop met een Schup, zoo los als tiieil

X. Deel. L a kan.
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kan. 't Is niet mogelyk , om aan deze Hoop of

aan dit Bed de gedaante te geven, die men wil:

waarom men dezelven grooter moet maken, dan

zy vervolgens behoeven te zyn , om ze te kon-

nen opkorten, wanneer de Run een weinig be-

zakt zal zyn : want voor dien tyd zou dezelve

zonder ophouden afmortelen. Als dan de Run
een weinig bezakt is , krygt zy wat vaftigheid

,

waar door men de Hoop kan gelyk maakcn en

vierkant of rond ailteeken , om dus gemakkelyk

by het midden te konnen komen ; doch men heefc

een Trap noodig, die daar toe gemaakt is, om 'er

niet op te treden. Men zou tot het meefte ge-

mak deze oude Run konnen brengen op een plaats,

die voorzien was van Planken , welke gemakke-

lyk waren weg te neemen en daar weder te bren-

gen door middel van Schuiven.

De Run wordt fpoediger of langzaamer heet,

mar maate van haare meerdere of mindere Voch-

tigheid. Zoo zy in de eerfte Maand niet heet ge-

worden is, zulks is een bewys,dat zy al te voch-

tig ware. Om dezelve van deze Vochtigheid te

ontdoen , moet men ze omroeren en geheel van

de eene plaats na de andere brengen, evenals men

met een Hoop Graan te werk gaat : haar zelfs om

de twee dagen, of alle wecken, of om de veer-

tien dagen roerende , naar dat zy vochtig is ; de

^
Kluiten , die 'er in gekomen zyn, aan ftukken

breeken, en de Hoop 3 zoo fyn als mogelyk is ge-

maakt zynde, weder opkorten. Een Schop en een

Hark
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Hark zyn de Gereedfchappen , die ik gebruikt

iieb, om dit te doen.

In de tyd van twee of drie Weeken , of ten

langften een Maand , zal de Run heet worden tot

zulk een trap als men begeert ; maar indien zy

,

door te veel Vochtigheid, nog niet heet word,

zou men haar van nieuws aan moeten roeren , en

om dat zy naar maate van haare Vochtigheid op

malkander pakt , moet men haar meer dan eens

roeren, indien zy zeer in malkander gepakt en

tot een Klomp famengegroeid is.

Als de Run niet al te vochtig is, ('t welk zy

gemeenlyk is, wanneer zy eerft uit de Kuipen is

gehaald,) en als zy tot een bekwaame trap van

Vochtigheid of Droogheid is gekomen , 't welk

men kan weeten, als men uit een hand vol geen

druppel Water kan uitperlTen , en als 'er maar

weinig Vocht aan de hand , die het uitgeneepen

heeft, blyft hangen : dan word zy gewoonlyk na

de eerfte veertien dagen heet. Men kan ligtelyk

van haare Hitte verzekerd zyn , door in de Hoop
te fteeken een Teentje of Stokje, 't welk van de

eene tot de andere zyde doorgaat. Een oogen-

blik daar na haalt men hetzelve daar uit, en, door

iiet zelve te voelen , beoordeelt men de groot-

heid der Hitte.

Ik zou raaden dat men twee Bedden Run aan-

l'eide op twee onderfcheide plaatfen : (dit zal beft

?;yn,) en ze vooral te dekken , en dezelve in or-

X' Deel. L 3 der
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^er ce brengen veertien Dagen of drie Weeken

pa elkander. Door die middel zal men altoos een

genoegzaamen trap van Hitte hebben.

Ik weet , by ondervinding , dat de Run zoo

heet word , dat een Thermometer , in een digt

befloten Vat gezet , dat daar van omringd waS,

geklommen zy tot 45 en zelfs tot 50 Graaden.

Men kan gemakkelyk deze Hitte wat verminde-

ren, door het Dekzel te openen en het Bed Run
te verhagen. Ik weet dat de Run hiaare Hitte

kan behouden tot 3a Graaden
, geduurende een

geheele Maand, zonder andere verzorging, dan

dat men de opening van de Oven meer of minder

gefloten houdt, en dat de Hitte daar in van

zelve blyft op 28 Graaden , drie Maanden ag-

tereen (*).

Men moet het oogenblik waarneemen, dat de

Run heet begint te worden , 't welk gefchied van

de veertiende Dag af, en zelfs foratyds na de eer-

fte acht Dagen , van dat zy omgeroerd is; wel te

verftaan , bekwaam van Vochtigheid zynde. De-^

wyl dezelve eenigen tyd in Hitte toeneemt

,

moet men niet ongeruft zyn, indien de Hitte dan

nog niet tot 32 Graaden is gekomen. Men heeft

twee of drie Dagen tyds noodig om geruft te zyn

van

(*) [Hier zal men, waarfchynlyk , de Graaden vaa

den Thermometer van Reaumur te verftaan hebben,

op weihen igj Graaden de Bloedwarmtc of 96 Graaden

op
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^m haare beftendigheid , om dezelve duurzaam te

maaken , en de Dampen zo wel als de inwendige

Vochtigheid van het Vat of van den Oven te ver-

dryven ; inmiddels zal men de 32 Graaden beko-.

men. Aangezien de Hitte, geduurende twee of

drie Weeken, allengs toeneemt, en als deze tyd

voorby is weder afneemt, zoo is het gcmakkelyk

zig niet te laten verraflen ; het Dekzel en de

verfcheidene Luchtgaten zullen genoegzaam zyn
om Ongemakken voor te komen.

Men heeft geen meer Verwarming noodig, dan

van dit tweede Bed Run, dat een Maand of drie

Weeken laater gemaakt is dan het eerde. Het
zelve zal gereed zyn om de Eijeren en Kuikens

te ontvangen, wanneer het eerfte al te koud zal

fchynen te worden. Terwyl de warmte van het

tweede Bed duurt , zal men aanftonds het eerfte

Bed roeren , en hetzelve zal in 't vervolg den
zelfden dienft doen aan het tweede, en men zal

dus, ten minften drie Jaaren agtereen, kunnen
voortgaan.

Het is drie Jaaren geleden , da^ de Run , op

welke ik de Proeven genomen heb , die my 'c

geen ik hier zeg hebben verzekerd , uit de Kui-

pen gehaald is , en zy heeft my gediend tot het

uit-

op die van Fahrewheit aanwyzen ; 32 Graaden 10+
Graaden en 48 , 140 Graaden. Zie de Schaalen in 't V.
Deel deezer Uitg. Vtrlt. bl. 139.]

X. Dekl. La
Tl
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j

uitbroeden der Kuikens, welke ik UEd. verzoek

te proeven. Ik maak ftaac , dat ik dezelve wel-

haaft weder zal gebruiken.

Ik weet uit het beloop van deze Proefneemin-

gen, dat de oude Run geen Dampen voortbrengt,

die aan de Kuikens nadeelig zyn. Indien, onder-

tuffchen , de Run al te vochtig was ; indien men

ze niet aanftonds had geroerd, en dat zy te digt

beflooten had geweeft; zo zou zy Schimmel, Mos
en een foort van Kampernoeljes voortbrengen ,

maar zy zou nog niet bekwaam zyn om heet te

worden. Wanneer menden Hoop roert, komt

'er een Damp uit voort , die aan fommige Men-
fchen hinderlyk zou konnen zyn. Ik ben dikwils

genoodzaakt geweeft om ze te ontwyken , terwyl

een Huisbediende of een Daglooner 'er niets van

bemerkte; maar, als de Bedden optweeonder-

fcheiden plaatfen zyn, zal de Damp van het eene

Bed , het welk men om zal roeren , geen nadeel

toebrengen aan het andere. Ook verdwynt de-

ze Damp op dien zelfden Dag, ja op dat Uur,

als men ophoudt het Bed te roeren; hoe befloten

ook de plaats zy, waar in men het gelegd heeft:

al had die maar twee of drie Voeten opening.

' Wanneer de Run tot haar bekwaame Graad

van Vochtigheid is gekomen , en dat zy de ver-

eifchte Warmte voortbrengt; komt 'er uit eenige

plaatfen van het Bed eene ligte Rook, die even-

vcl niets hindert, Dewyl de kapten va,n het Bed

aan-
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aanftonds droog worden , kan men , zoo dra zjr

in ftaat is om de vereifchte hoeveelheid van warm-

te uit te geven, daar by komen, zonder vrees

van zyn Kleederen te bederven ; het Zwart zelfs

word 'er niet door verbeten : men kan de oude

Run behandelen zonder dat men noodig heeftvzig

te waffchen.

Indien, na een of twee Jaaren , de oude Run,
die meteen goeden Ui tflag gebruikt was, door

middel van het roeren niet meer heet wil wor-

den, of, na weder omgeroerd te zyn, niet ge*

noegzaam heet wierd ; dit zal alsdan zyn by ge-

brek van genoegzaame Vochtigheid , 't geen ge-

makkelyk te helpen is. Ten dien einde voldoet

het, wanneer 't gehecle Bed is geroerd, hetzel-

ve te befproeijen met koud Water , door middel

van' een fyne Gieter. Een Emmer Water op een

Kar^ol is, voor de cerfte reizen, de maat, waar

van ik my heb bediend , en de Run van twee

Jaaren heeft de warmte weder aangenomen, wel-

ke daar in vereifcht wordt. Het is noodzaaklyk

de Run genoeg te roeren , op dat de Vochtig-

heid overal gelyk mag zyn.

Na dat men koud Water gebruikt heeft , kan

men ook kokend Water gebruiken , om de Run
heet te maken ; maar daar van moet men zig niet

bedienen tot het heet maken van de nieuwe Run,
dan wanneer zy, door verloop van eenigeJaaren,

gelyk geworden is aan de oudeRun. Het kokende

%. Deel, L 5 Wa-
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Water zou ze verbranden , en zou ze baar kragt

in 't begin doen verliezen. Het ziedend heet

Water zal op de Run fchielyker uitwerking heb-

ben dan koud Water. Zie hier hoedanig ik ge-

bruik heb gemaakt van koud Water en heet Wa-
ter, maar inzonderheid van het laatfte. Een Bed

Run hebbende doen breeken , heb ik hetzelve in

twee deelen verdeeld; van het eene deel heb ik

een Hoop gemaakt, en, terwyl men daar op

Water fprengdc , wierp een ander Man aanftonds

de Run van het andere deel daar boven op , en

bedekte dus terftond het gene befproeid was, zoo-

danig dat de Hitte van het kokend Water zig in-

gefloten vond in de Run, en in veertien Dagen

begon zy warm te worden.

Op deze wyze heb ik verfcheide maaien zulke

Run weder heet gemaakt , die ik meende niet

meer vatbaar te zyn voor Broeijing. Ik heb Be-

wyzen dat de Run aan 't broeijen raakt , meer

. dan drie Jaaren na dat zy uit de Kuipen gehaald

is ; ik heb verfcheide maaien de Hitte gevoeld ,

die ontftond in eenige Hoopen Run , welke aan

de Lucht bloot gefteld waren, en die al de Regen

van meer dan drie Jaaren lang hadden ontvangen

;

vooral die van 1751 en 1752. Wanneer de ou-

de Run door de droogte en door de Zon van haar

al tegroote Vochtigheid is ontflagen,mits dat zy

niet verrot zy, zoo is zy vatbaar voor de Broei-

jing-

Ik
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ïk kan dan op Uw voetfpoor, Myn Heer , ver-

zekeren, dat men met voordeel gebruik kan ma-

ken van de Run om Eijeren te laten uitbroeden.

De Liefhebbers , die Run hebben ,
gebruiken

dezelve om de Warmte in hunne Broeykaffen te

behouden ; buiten twyffel zouden zy meer genoe-

gen fcheppen , indien zy Vogels zagen te voor-

fchyn komen, geduurende de koudfte Maanden,,

op plaatfen , alwaar men ter zelver tyd GeVaffen

ziet, die niet dan in de heete Luchtftreek van zelf

groeijen. Dit zou voor hun een dubbeld vermaak

zyn uit de zelfde oorzaak ontftaande.

Eindelyk, wanneer deze oude Run, na ver-

fcheide Jaaren lang gediend te hebben , niet meer

heet gemaakt kan worden , en dat zy als verrot

is, bevindt men ze niet minder bekwaam om Klui-

ten tot Brandftof daar van te maaken ; en dus gaat

'er niets verloren.

X. Deel, PROEF.



rP R O E F N E E M I N G E N
"• OM, DÓÓR MIDDEL VAN HET

ELEKTRIZEEREN,
DEN GROEY DER

PLANTGEWASSEN
TE BEVORDEREN,

TE Stokholm, in den Jaare 1754,

IN 't werk gesteld,

DOOR DEN Heer..

ED. FR. RUN EB ERG.

2(li)t 1757. XIX. Band. pag. 15.)

oNd er de wonderbnare Eigerifchappen der

Elektriciteit , welke niet ladg geleeden

ontdekt zyn, was, die de bevordering van den

groey der Plantgewaffen betreft, myns oordeels,

niet de minfte onderzoeking waardig.

Men weet dat door den Heer Mambrai , te

Edenburg, in 't jaar 1746 Elektrifche Proeven

met twee Myrtheboomen in 't werk gefteld zyn,

die, na dat men ze de geheele Maand Oktober

door
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door ge-elektrifeerd hadc , Knoppen en Takken
uitgefchooten hebben , 'c welk de onge-elektri-

zeerde Myrtheboomen niet deeden. Nollet
heeft Moftertzaad ge-elekcrizeerd , doch maar agc

Dagen lang , en , deeze Proefneeming dikwils

herhaalende , vondt hy t'elkens reden om te be-

fluiten , dat derzelver Wasdom door de Elektri-

citeit bevorderd ware. De Heeren Jall a bert,
BosE en Menon, hebben de zelfde Proefnee-

mingen op verfcheiderley Bloemen werkftellig ge-

maakt , en daar van dergelyke Uitwerkingen,

maar in zeer korte tyden , waargenomen.

Wanneer men met deeze Proefneemingen de

werking van de Elektriciteit vergeleek, welke

de Heer Pivati meende ondervonden te heb-

ben: dat, naamelyk, de Elektriciteit een onge-

meen fterke Uitwaafeming in de Planten veroor-

zaakt : zo meende men genoegzaame reden te

hebben, om die beiden te mistrouwen.

Bovendien was^ myns agtens, de Gevolgtrek-

king , welke men van beiderley Proeven afgeleid

heeft, te algemeen; want,fchoon twee ge-elek-

trizeerde Myrtheboomen fneller gegroeid zyn
dan onge-elektrizeerde, zo kan men doch niet

verzekerd zyn, dat deeze fneller Wasdom van

de Elektriciteit voortgekomen zy , of dat , in alle

Boomen van die zelfde Soort ^ het Gevolg even-

eens zyn zoude.

Die zelfde Aanmerking kan omtrent de Proe-

X. Dbel. 7en
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ven van Pivati worden gemaakt, fchoon m?jJ,

ook de Stelling zelve toe wilde ftaan.

Wat het perfte betreft, hebben volgende Proe-

ven my aanleiding gegeven om te denken, dat

de groey van de Hennip en blaauwe Spaanfche

Tarwe, door de Elektriciteit verhinderd worde;

doch ik wil niet waagen , uit een enkele Prpef-

neeming iets te befluiten. Deeze onbeflifte Zaak

dreef my aan, om de volgende Proefneemingen

te doen met Amandelen-, ten einde dus te vin-

den, of de Elektriciteit eenige werking op Schaal-

vrugten , en welke zy daar op doe. De Lugts-

gefteldheid van ieder Week is daar by aangete-

kend, doch met een Thermometer, die den ge-

heelen tyd der Proefneemingen vergeefs verwagt

werdt , heeft men geene Aantekeningen kun-

nen doen.

Om de betrekking van verfcheide Elektricitei-

ten tegen elkander te vinden, heb ik een zo ge*

naamde Elektrometer vervaardigd , wiens befchry-

ving, om de wydloopigheid te vermyden, van

my hier nagelaten wordt. Ik zal flegts gewa-

gen, dat de Elektrometer van Nollet, welke,

door middel der fchaduw van twee hangende

Draaden , de ftcrkte der Elektriciteit afmeet,

zeer konftig en onbekwaam is. Die van WaiZ
toont het gene daar van vereifcht wordt niet vol-

komen , en buitendien is by den eenen van dee-

2e Ëlektrometers, zo wel aJs by den anderen,

nog

;;^l
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nog niet uitgemaakt, naar welken Grondregel

zig de fterkte der Elektriciteit , voor ieder Hoekj

aan dit Werktuig verandere.

In deeze Proefneemingen heb ik my zo v/el

van rayn eigen als van Nollets Elektrometer

bediend, uitgenomen, dat ik zelden eene Kaars

gebruikt heb, om de Schaduw waar te neemen,

en dewyl de Elektrizeer-Maat van Nollet be-

fchreevenis, zal ik volgens dezelve aanwyzen,

wat van myfterke, wat zwakke, wat middel-

maatige Elektriciteit geheten worde. ,

Als de Draaden weinig of in 't geheel niet vaa

elkander af ftaan , zo noem ik de Elektriciteit

zwak ; als zy ongevaar een hoek van negentig

Graaden of een Winkelhaak met elkander raaa-

ken, dan heet ik dezelve middelmaatig: doch,

indien zy zo ver van elkander worden gedree- '

ven, dat zy met elkander een regte lyn maaken

of nog hooger , maakende een hoek van meer dan

1 80 Graaden , zo wordt de Elektriciteit gezegd

Jïerk te zyn.

Dagelyks, te twaalf Uuren op den Middag,

heeft men de ge-elektrizeerde en onge-elektri-

zeerde Planten met een daar toe gefchikten en io

tiendeelige Duimen verdeelden Maatftaf geme-

ten. Ieder Plant heeft, in het volgende Tafelt-

je , haar eigen Kolom , en men vindt *er haarei^

Groey in agt dagen , in Linién , waar van 'er

rien op een Duim gaan, aangetekend. De Plan,*

jen , met Kapitaale Letteren aangeweezen , zyn

X Deel. de
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de ge elekcrizeerde, met kleine Letteren de oh-

ge-elekcrizeerde.

Ik heb , na elke Elektrizeering , de Elektri-

citeit niet uit den Cylinder of zo genaamden Lei-

der, (Conducior') en den Glazen Bol , weggeno-

jiicn , maar alles ge-elektrizeerd aan elkander laa-

ten blyven, dat dikwilsvan id tot 15 Minuuteit

heeft kunnen duuren. Door middel van de

Flefch X aan de Ketting vaft te maaken, gelyfc

in Fig. I. (Plaat LXV.) vertoond wordt,

was de Elektriciteit nog van veel langer duuring*

Den 4july, om negen Uuren 's voormiddags,

ftak ik van 16 Kraakmangelen , tien in twee

Houten Bakken , in ieder de helft , en zes in

twee onverglaasde Steenen Potten, ook in ieder

de helft, allen even diep. Van deeze Elektri-

zeerde ik eene Houten Bak en een Pot ; de an-

deren ftonden onge-elektrizeerd daar by. Beide

de Bakken waren ten naauwkeurigfte van eener-

ley grootte gemaakt
,
gclyk ook de Potten. Men

hadt ze akemaal met goede Tuin» Aarde gevuld ^

die met een weinig Zand gemengd was, zyndc

vooraf te deeg bewrcgt gevveeft. Op geen der

Vaten fcheen de Zon langer dan vier Uuren , en

dit door de Opening van een Venfter, welke naar

het Zuidwellen gerigt was: zo dat de Planten

van de Zon niet veel voordeel hadden.

Tot het Elektrizeeren gebruikte men een klei-

iien Glazen Bol , van zeven Duimen in middel-

lyn , benevens een grooten Leider of Buis, van

ver-
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rertind Blik, zes Voeten lartg en twaalf tiende

deelen Duims wyd (*). De plaatzing der Aman*

delen wurdt door de Letteren a^k, g ^d^e^f^l^

aangeweezen. C is de Kop van een Yzeren Boutj

Tier Liniën dik, die zig tot aan de andere zyde

van de Bak uitfirekte , en aan deeze Bout ftieten

de vier Staaldraaden w,«,ö,^j; terwyl het Draad

q tot aan den bodem van de Pot voortliep. Het

overige van den Toellel is uit de Afbeelding

blykbaar.

Den 5 July begon men te Elektrizeefen. 's An-

deren daags werden alle de Vaten met Water uit

de Malerfee begooten ; in dier voegen , dat bei-

de de Bakken 3 en ook beide de Potten, ieder

even veel kreegen. Deeze gelykheid werdt, by

het begieten j altoos in agt genomen.

Uit hoofde van een Proef, die ik voorheen met

planten van Amandelen in 't werk gefteld had
^

werd ik bedugt, dat deeze Amandelen in 't ge-

heel niet groeijen zouden ; dewyl zy akemaal

ligter waren dan het Water Om die reden ftak

ik 'er agt Gerfte koorenrjes en zeftien Hennip-

zaadjes by , waar van de helft van ieder foort te-

vens door my ge-elektrizeerd werden.

Den 8 July kwam het Graan en de Hennip-

zaadjes, in de ge-elektrizeerde Vaten, te voor-

fchyn

,

(*) [In het Hoogduitfch flaat twaalf Duimen, en dus

zou deeze Ikiis wyder in micideilyn dan de dikte van den

Bol fchynen geweeft te zyn : doch ik oordeel deeze even-

redigheid gevoeglyker.]

X. D£EL. M
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fchyn, maar in de onge-elekcrizeerde nog niet:

den 9 vertoonden zy zig ook in de laatften , doch

waren, van beiderley foort, veel teerder dan ia

de ge-elektrizccrde Vaten.

De eerfte agt Dagen waren de Vaten agt-en-

dertig maalge-clekcrizeerd. Het Wéér is mid-

delerwyl zeer vogtig gcvveeft, zo dat naauvvlyks

een Dag voorby ging zonder Regen. Ook was

de Elektriciteit doorgaans niet zeer fterk.

Den 15 werden vier blaauwe Mayz-korrelen

,

twee in de ge-elektrizeerde, twee in de andere

Bak, gedoken. Tot dus verre waren de ge-elek-

trizeerde Gerftplantjes en Hennipfcheutjes langer

en fterker, dan de onge-elektrizeerde, maar thans

begonnen de laatften daar naby te komen. Den

17 waren zy beiden , in de onge-elektrizeerde

Vaten, zo fterk en lang, als in de anderen. In

de ge-elektrizeerde Pot kwam nog niets te voor-

fchyn.

De i8 was de Elektriciteit zwak, miffchien

om dat deLugt vogtig ware, gelyk het ook ver-

volgens begon te regenen. Den 13 en 14 was

het Weder eveneens geweeft, en niettemin de

Elektriciteit middelmaatig. Zou ook het aan-

ftaande Regenweer nog op eenige andere manier,

dan enkel door de voorafgaande Vogtigheid der

Lugt , op de Elektriciteit invloed hebben ? In

Auguftus toonden zig meer dergelyke Omftandig-

heden, die aanleiding gaven om zulks te denken.

Deeze agt Dagen zyn de Vaten vyf-en -veer-

tig
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iig maal ge-elektrizeerd : de Elektriciteit is mees-

tendeels middelmaatig en het Weer taamelyk

Regenagtig geweeft. De derde Week heeft

ftienze twee-en-der tig maal ge-elektrizeerd; twéé
'

Dagen was de Elektriciteit fterk , doch anders

middelmaatig. Eenige Dagen was de Lugt helder,

doch twee Dagen Regenagtig. Men gaf den 19

en 24fte Water aan de Bakken en Potten.

Op den 29 July zag men, in de ge-elekti-izeer-

de Pot, op twee plaatfen, een Heuveltje: uit

het eene kwam een Amandelplant voort, in het

andere vertoonde zig de Plant tegen den Avond;

Deeze beide Plantjes zullen wy L, 1F noemen;

Ock vertoonden zig^ in de ge-elektrizeerde Bakj

twee Amandelknoppen , zonder dat 'er cenigé

verhooging in de Aarde was geweeft. Wy mo-

genze A, K hceten.

Het Hennipzaad in de ge-elektrizeerde Pot^

kwam in 't geheel niet op. Dat in de ge-elek-

trizeerde Bak,, was nu dengeheelen tydverflenft;

Op dat deeze Gewaffen de Amandelen niet mog-

ten hinderen, werden zy altemaal uitgehaald en

men begoot de Aarde.

Den 30 mat ik de Plant L ; deeze was twéé

Linièn lang. Des anderendaags kwam de Mayz
te voorfchyn in de onge-elektrizeerde Bak.

Van den 25 July tot den i Auguftus zyn dé

Vaten veertigmaal ge-elektrizeerd : drie Dagen
Was de Elektriciteit fterk, in de andefen zwafe

X. Deel, M 2 ge-
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geweeft: ook was de Lugt drie Dagen helder,

voor 'c overige Regenagtig.

Van den i toe den 8 heefc men de Vaten ne-

gentien maal ge-elelctrizcerd. In de vier eerfte

Dagen kon men geen Eleictriciteit voortbrengen j

in de drie laatften was dezelve middclraaatig. By-

na die geheele Week hadt men een betrokken

Lu^t, dikwils met Regen.

Den 6 Augullus kwam eerft een onge-elektri-

zccrde Amandel op, en dus elf Dagen laater dan

de ge-elektrizeerde. Wy mogen die / noemen,

dewyl zy even de zelfde legging hadt in de on-

ge-elektrizeerde Bak, als L in de gc-clektrizeer-

de. Den lo werden alle de Vaten begooten , en

men zag ook de Amandelplant ^ uitfpruiten. Ver-

volgens zyn alle Planten op een zelfden tyd en

op dezelfde manier gemeten, als tot dus verre L.

Den 12, fcheen de onge-elektrizeerde Spaanfche

Tarw Scheut j die den 31 July uitgefprooten was,

te willen verflenzen. De ge-elektrizeerde Kor-

relen van de Spaanfche Tarw, waren nog niec

opgekomen.

De bekende Grondregel der Elektriciteit, dat

dezelve zig het fterkfte vertoont in zodanige Lig-

haamen , die uit zig zelve niet Elektriek zyn,

hadt den Heer Nollet aanleiding gegeven, om
tot zyne Proefneemingen Tinnen Kiften te ge-

bruiken, om de Zaaden daar in te fteeken. Ik

heb my wel van Houten Bakken en Steenen Pot-

ten
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ten bediend, doch, om de zelfde reden, de ge-

melde voorzorgen van Yzeren Bouten en Staalen

Draaden in 'i werk gefteld. Terwyl my, nu, de

Wasdom der Planten , ten opzigt van haare lang-

te, zeer ongelyk voorkwam, zo mat ik ieder

Dag den afftand van ieder Plant van het naafte

Yzerdraad, en tievondt,dat de Plant L 2 Liniën

voorby bet Draad q opgekomen ware, doch ƒ
ftondt 15 Liniën van dit Draad af: de eerfte was

op dien Dag 47, de laatfte 31 Lin:ën lang. De
Plant A ftondt 8è Liniën van het Staaldraad m:

doch k was 16 Liniën van het Staaldraad ƒ? , en

nagenoeg even ver van het Staaldraad fK. De eer-

fte deezcr Planten was dien zelfden Dag 50 Li-

riên lang en de laatfte 32 : zo dat het fcheen of

de Groey in de omgekeerde reden van den afftand

ware. Deeze Order in de Wasdom der Planten

werdt vervolgens nog naau wkeuriger agtervolgd ^

uitgenomen wat de Plant K betreft , die den

ï7 Auguftus onvoorziens van eene Vonk befcha-

digd werdt, welke digt aan het bovenfte van de

Flant uit een Yzer fprong, dat over he: Vat zou

geheven worden. Vermoedclyk heeft dit ver-

oorzaakt , dat de Plant naderhand niet voort wil-

de, buigende zig op vcrfcheide plaatfen om. Uit

vreezc om de Wortelen te befchadigen , waagde

ik het niet, de Staaldraaden by de kleine Planten

neder te fteeken. Ondertuffchen verdient dit

Stuk nader Proeven.

Den 14 Auguftus kwam de Amandel G uit den

X. Deel. M 3 Grond
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Grond voort. Men ziet dus, dat de Elektriciteij;

niet alle Amandelen even fterk tot uitfchielen

heeft kunnen aanzetten : doch het is waarfchyn-

iyk j, dat de Amandelen minder tyd noodig heb-

ben 3 om uit te fpruiten , met behulp der Elek-

triciteit , dan zonder dezelve , en in zo verre

wordt 'er de Groey der Planten door bevorderd.

Zedert den 13 's middags, tot den 14 's mid-

dags, is de Plant L twaalf Liniën gegroeid. Den

15 vi^as G een Linie lang. Deeze Week zyn de

Vaten vyf en vyftig maaien ge-elektrizeerd : doch

de Elektriciteit is doorgaans zwak en het Weer
Regenagtig geweeft. Den 16 was de Plant L,

in een Etmaal, meer dan zeven Liniën gegroeid.

Ondanks het fterk Elektrizeeren kon men dezel-

ve niet meer tot een zo fterken Wasdom brengen,

Den 22 Auguftus. De Koude, die in deLugt

was geweeft en zig nog daar in bevondt , fcheen

den Wasdom der Planten te hinderen. Niette-

genftaande het ongunftige Wéér is evenwel de

Elektriciteit fterk genoeg geweeft; verrooedelyk

wegens de Koude; doch by dien toeftand is de-

zelve evenwel niet lang in de Elektrizeer-13ol

gebleeven. Deezen Dag duurde zy naauwlyks

een Mhniut na het Elektrizeeren , en men be-

fpeurde duidelyk aan den Elektrometer , hoe

fchielyk zy afnam : gelyk ook, dat zy aanftonds op

het Elektrizeeren fneller fcheen af te neemen,

dan eenigen tyd daarna.

Doorgaans heeft men bevonden , dat een fter-

ke
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ke Elektriciteit, met helder Weer ^ niet zo lang

in de Bol gebleeven is, wanneer de Lugt tevens

koud , als wanneer de Lugt warm ware.

Deeze agt Dagen zyn de Vaten vier-en-zeven-

tig maaien ge-elektrifeerd : zynde de Elektrici-

teit, wederom, doorgaans zwak ge weeft en het

Weer Regenagtig.

Den 29 Auguftus. Hoe verder het in 'c Jaar

kwam, zo veel te meer nam de Koude toe en

de Wasdom der Planten af.

Het kwam den Heer Nollet in zyncProef-

neemingen voor, als of de gc-elcktrizeerde Plan-

ten zwakker dan de onge-clcktrizcerde waren:

doch het is zeer zeker, dat van deeze Amandel-

planten de ge-elektrizeerde oogfchynlyk fterker

en fchooner zyn ge weeft.

In deeze Week zyn de Vaten maar agt-en-

twintig maal ge-elektrizeerd. De Elektriciteit

was doorgaans fterk en de Lugt helder.

Den 3 September begoot men de Vaten. Den

5 waren zy, in agt Dagen, een-en-twintig maal

ge-elektrizeerd; doch de Elektriciteit is zwak

geweeft, met betrokken en Miftige Lugt.

Den 8 dier Maand werdt de voorgemelde

Flefch aan den Bol gevoegd : den 9 toonde de

Elektrometer een fterke Elektriciteit , hoewel

het Regenweêr den geheelen Dag aanhield. Ik

nam derhalve de Flefch weg en bevond dat de

Bol een middelmaatige Elektriciteit gaf. De her-

baaling van dit onderzoek toonde , dat de Elek-

X» Deel> M 4 WO-
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trometer geen aan wyzing doet van de Elektrici-

teit, zo als dezelve van den Bol komt, maar ge-

lykervvys zy in de Flefch is, wanneer de Flefch

jn dier voegen geplaatft wordt, als de Figuur aan-

•wyft. Ik voegde nog vyf Fleffchen aan den Bol,

Qp even de zeltde manier als de Flefch x , zon-

der dat ik daar mede de Elektriciteit in de Bol

van langer duuring of fterker maaken kon, dan

jiiet cene Flefch.

Den 12 September waren de Vaten , in die

Week, veertig maaien ge-elektrizecrd. De Elek-

triciteit was middelraaatiggeweell; het Weer zeer

deizig met Regen,

Den 17 was de Elektriciteit naauwlyks uit den

^ol , of men vervulde haare plaats, op ftaande

voet 3 met nieuwe. Uit voorheen en naderhand

in 't werk geftelde Proeven kon men benuiten

,

dai de Bol, wanneer de Elektriciteit, zonder be-

hulp van de Flefch, niet lang in de Bol ble<ef,

een zwakke Elektriciteit veroorzaakte ^ hoewel

de Eick trometer een fterke aanwees.

Den 19 September. De Vaten waren die

"Week zeven-cn-twmtig maaien ge elektrizeerd
,

zynde de Elektriciteit middelmaatig en eenigc

reizen fterk geweelh Het Weer was fchoon en

koud, met Vorft by de nagt. De volgende Week
liadt men <!? Vaten vier-en-twintig maaien ge-

elekcrizcerd, zynde de Elektriciteit doorgaans

ook middelmaatig geweeft, hoewel met een deU

zige betrokken Lugt en Koude. Van 26 Sep-

tem-
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tember tot 3 Oktober zyn de Vaten maar zeftiea

maaien ge-elektrizeerd. De Elektriciteit was

taamelyk fterk met fchoon Wcêr. Den 10 dito

hadt men de Vaten in die Week niet meer dan

flgt maaien kunnen Elcktrizecren ; zynde de Elek-

triciteit middclmaatig geweeft en het Weer taa-

melyk helder.

Den 12 Oktober fcheencn de Planten L en F
haare Bladen te laaten zakken, hoewel de Kleur

zig nog even frifch vertoonde . Verraoedelyk zal

de Koude daar van de oorzaak zyn geweelt. Zy
werden thans allen te gelyk begooten. Den 14

van die Maand kwam de Amandelplant d te voor-

fchyn. Van den 10 tot den 17 waren de Vaten

negen-en twintig maal ge-elcktrizeerd. DeElek*

tricicelt is doorgaans zwak geweeft, hoewel het

Weer koud was en taamelyk fchoon fcheen te

zyn. De volgende Week werden de Vaten maar

vyfmaal ge-elektrizeerd , en dat met zwakker

Elektriciteit , zynde de Lugt doorgaans zo

Regenagtig geweeft, dat men, hoc veel moeite

ook daar toe aangewend werdcj, niet meer rei-

zen, dan gezegd is, heeft kunnen Elektrizee-

ren.

Tot den 14 November is men 'er mede voort-

gevaren; hoewel, wegens het ongunftige Weer,
met zo weinig uitwerking, dat men befloot 'er

uit te fcheidcn. Den 4 van die Maand was we-
4er een nieuwe ge-elektrizeerde Amandelplant

%. Deel. M 5 D,
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Djopgefchooten : welke niet eer, dan den 8 No-

vember, eene Linie lang wierdt.

Deeze Gewaflen hadden verdiend den Win-
ter over bewaard te worden ; doch , dewyl my
gelegenheid daar toe ontbrak , zette ik ze in een

koud Vertrek, alwaar de onge-elektrizeerde te-

gen Kerstyd bevroozen, doch aan de ge-elektri-

zeerde vertoonde zig gecne verflenfing voor den

6 January 1755. Diestyds begonnen zy de Bla-

den te laaten hangen, maar bleeven nog groen,

tot den 28 January, wanneer zy begonnen geel

te worden, vallende eindelyk in 'c Voorjaar af.

Hier uit volgt dan : i. Dat de ge-elektrizeer-

de Planten wel eer opkomen, en doorgaans fnel-

lervoortfcliieten; doch, of deeze bevordering doof

de Elektriciteit veroorzaakt zy, moet uit nader

Proefneemingen blyken. 2. Dat 'er meer van de

ge-elektrizeerde dan van de onge-elektrizeerde

Amandelen opgekomen zyn. 3. Dat geene der

ge-elektrizeerde Amandelen een zo fterken Was-

dom in vier-en-twintig Uuren gehad heeft, als

L; naamelyk van 8 Liniên hoogte. 4. Dat gee-

ne der onge-elektrizeerde Planten die Hoogte

heeft bereikt, welke twee der ge-elektrizeerde

gehad hebben. 5. Dat de Wasdom der ge-elek-

trizeerde Planten afgenomen zy , naar dat de Kou-

de is toegenomen en de Elektriciteit verminderd.

6. Dat de ge-elektrizeerde Planten even zo fterk

en aanzienlyk zyn geworden als de onge-elektri-

zeer-
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geerde; inzonderheid dewyl de Plant L, die

van allen het fterkRe groeide > zelfs van haar Wor-
tel een Scheut uitgaf, die wel voortkwam , zyn-

de den 2 September 40 Linicn lang en zo dik als

een der ongeelektrizeerde, welke haar in lang-

te geleek. 7. De gemiddelde Wasdom van alle

de ge-elektrizeerde Planten is 82^, en van de on-

ge-elektrizeerden maar 53I Liniëngevveeft,in de

welfde tyd; geduurende den welken de eerften

vierhonderd een en negentig maaien ge-elektrizeerd

zyn.

Voorts heb ik dikwils, behalve deeze Proe-

ven , verfcheiderley foort van Bloemen ge-elek-

trizeerd, zonder dat ik de Ondervinding van den

Heer Pivati heb kunnen bewaarheiden; dat de

Elektriciteit in de Planten een ongewoone Uit-

damping der Zouten veroorzaake. Een Bloem,

raamelyk , heeft my , op gelyke afftanden , by

de fterkfte Elektrizeering niet fterker gerooken,

dan zonder de Elektriciteit ; en dit moeft even-

wel zo zyn, indien de Elektriciteit die werking

had, welke 'er van hem aan toegefchrceven wordt.

Volgens zyn denkbeeld zou de roodblaauwe glans,

welke 'er uit de Bladen van een Plant gaat, ter-

wyl men die Elektrizeert , wanneer de Bol of

Pekkoek aangeraakt wordt; ecne werking zyn

van de Elektriciteit op het Zout , de Olie of Zwa-
vel, welke zig in ieder Plant bevindt , enz. Ik

zie hier in niets meer, dan de gewoone Stelre-

gel der Elektriciteit ; dat zig een Licht met een

X. Deel. rood-
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roodblaauwen glans aan fcherpe hoeken vertoont

;

dikwils ook , zonder dat men aan de ge-elektri-

zeerde Kaflen raakt.

Volgens de ondcrfchciding van de Elektriciteit

in innerlyke en uiterlyke, welke van de Natuur-

kundigen aangenomen wordt, of eigentlyk, naar

de bekwaamere Verdeeling van den Heer Kanfe-

iery-Raad Klingenstierna, in overfchieten-

de en gebrekige (^excejjlva i§ d&fectiva)^ bevinden

wy dnt de Elektriciteit , welke deeze Planten be-

komen hebben, ovcrfchietcnde \_fïus~\ zy geweefl-.

Ingevalle deeze Elektriciteit den Wasdom ver-

oorzaakt heeft, waar mede de geelektrizeerde

Planten de onge-elektrizeerde overtroffen heb-

ben^ zo is 't vermoedelyk, dat even groote ge-

brekige ^jnwus-1 Elektriciteit (*) , (al het overige

gelyk ftaande) derzclver Wasdom zou vcrtraa-

gen. Omtrent dit Stuk , dat van niemand myns

weetens tot nog toe ondcrzogt is, zou men met

roden Proefneemingen kunnen in 't werk Rellen ;

doch tot den beften en zekerften Toeftel daar toe

zou men eerft nog andere Proeven moeten nee-

men, waar van ik thans geen gelegenheid heb te

Ipreeken.

T A-

(*) [Wy voegen 'er, xot eenige opheldering, de Woor-

den ^ius en minus by; omtrent welker betekenis en de

eeda;;te Onderfcheidmt; der Elektriciteit, men de voo-

rige De EL EN van deeze Uitgezogts Verhandelingen kaa
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TAFEL,
welke de langte der Planten tn Ltntén of tiende

deelen Dutms voor 'teder ag(J]en Dag aanwyp.

Aug.

L F
I 6

8 29

15 6a 44
11 87 67

61

80

29 104 82

Sept. 5 118 86

12 126 88

19 128 88

90

98

103

107

26 128 88

Oktob. 3 128 88

10 128 88

17 129 88

III

113

24 129 88 115

31 129 88 115

Nov. 7 129-88 116

14 129 88 116

K
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WARG ENTIN.
(^ec ^ón. @d;n)eb. Zhb. hit ^Ötfftnfctjdften libUnil nitf

baè 3'1Ï)C 1757- XIX. Band. pag. 77.)

ZO wel in Mechanifche Uitvindingen als in

anderen , worde het met Regt voor een

voordeel aangezien ^ wanneer men het Oogmerk
met de minlieomflag en koften,deminfte kragten in

de kor tfte tyd,zo veel mooglyk is bereiken kan. Hoe
eenvoudiger en minder famengefteld de Toeftel zy^

zo veel te grooter Eere geeft het aan den Uitvin-

der : doch zelden raakt men , in dergelyke Zaa-

ken , aanftonds op den kortften Weg. Eenigen

ftellin zig de moeielykheden grooter voor, dan

de-
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dezelven zyn, en vervallen daar door in wyd«
loopigheden: anderen worden door hunne On-
kunde in de Weetenfchappen op onnoodige Om-
wegen verleid, devvylhet hun dus aan Overleg

ontbreekt 5 om de Onderzoekingen te verkorten:

van veelen wordt ook een valfche Eer gezogt in

Konftige en groote Toeftellen, even als of die

tot een bewys van hunne voortreffelyke Bei-

Ifwaamheid ftrekten.

Begeerde men eene verwiffeling van Lugt tus-

Ichen en onder de Dekken van het Schip, zo was

niets natuurlyker geweeft, dan op ftaande voet

te denken om zulk een Schikking , als dagelyks

in de Woonvertrekken en Keukens gebruikt

wordt. De Schoorfteenen en Kachelpypcn zyn

niets anders dan een foort van Trekbuizen , die-

nende om de Rook weg te voeren, welke anders

op de plaats zou blyv?n , daar men Vuur maakt

tot verwarming of tot andere oogmerken. Door

de Ondervinding is 't iedereen, bekend,, dat de

oude Lugt tevens uit de Plaats getrokken, en 'er

nieuwe Lugc van zig zelve, door Deuren, Ven-

fters en andere Openingen , ingebragt worde!:

doch weinigen denken hier omtrent aan de Oor-

zaaken, of aan de Konft, door welke de Natuur

zulks bewerkftellige. Dewyl het Onderwerp my
^jajir toe aanleiding geeft , en het allen , wier Ver-i

trekken niet lugtig of van Rook genoegzaam be-i

vryd zyn, nuttig is, begrip daarvan te hebben,;

Ji^» Deel. z9
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xo wil ik kortelyk berigten, hoe het daar mede

toegaa.

Het Vuur verwarmt de naaftbuurige Lugc,

breidt dezelve uit en maaktze ligter, dan die^

welke verder af is van het Vuur. De ligtere

LugCj zig ylings boven de zwaarere plaaczende^

zoekt een Uitgang daar zy een Opening kan vin-

den, en voert by 'c opftygen den Rook met zig;

even als eenSiroom voorcfleeptj het gene op het

Water zwemt. Zo dra, nu, d'ï'ver warmde Lugt

voortgaat j komt in haareplaats,om het Even wigt

te herftellen , de kouder Lugt van de zyden naar

het Vuur toe, Wordende dan allengs op de zelfde

manier verwarmd, en eindclyk opftygende. Dit uit-

vliegen van de warmere Lugt, door den Schoor-

freen, en liet inneemen van haare plaats door een

koudere Lugt, houdt aan, zo lang het Vuur brandt.

Dit wordt genoegzaam befpeurt in 't geval van

Brand , wanneer de Lugt altoos van de zyden

naar het Vuur dringt, en, hoe ftil het ook zy

,

Wind veroorzaakt.

Indien de verwarmde Lugt geen Uitgang of

de koude Lugt geenen Toegang vindt , zo gaat

het Vuur uit, en de Rook flaat neer. Dit laat-

fte openbaart zig, byna overal, in gellootene en

voor den Togt zeer bewaarde Vertrekken: als

ook wanneer het Vuur op verfcheide plaatfen

nevens elkander, daar Deuren tuffchen zyn,aan-

geftoken wordt : want dan neemt het eene Ver-

trek,
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^ek, dat de fterkfte Zuiging heeft, het an'derö

de Xjugt weg: zo dac de Rook dan ook der-

waards moet trekken.

Het eerftgemelde komt dikwils uit verfchlUeri-

de Oorzaaken: gelykj wanneer de Schoorfteeil

of de Pyp zeer lang en wyd is ; zo dat de war-

me opftygende Lugt zlg fchielyk met de Koude

vermenge en dus verkoeld worde, eer zy uit-

komt : weshalve gemeenlyk Haardlteden en Kae*

hels, die nog geheel koud zyn, in 't eerft roo-

ken, tot dat haare Pypen zyn verwarmd gewor-

den. Wanneer veele Pypen in een Schoorfteeri

te^famen loopen , en aan verfcheidene te gelyk

Vuur gemaakt wordt , zo ftuit de Lugt en Haat

in die Pyp neer ^ daar zy den minften tegenftand

ontmoet. Zo is 't ook j wanneer de Buiten-Lugt 4

warmer zynde dan de opftygende Binnen-Lugtj

door den Wind terug gedreeven wordt: 't welk

by Zomer plaats heeft in koude onderaardfche Ver-

treidcen. Even 't zelfde gebeurt, als de Baro-

meter laag ftaat , ten blyke dat de uitwendige

Lugt ligt zy ; als wanneer het gemeenlyk Regen-

agtig is j en men insgelyks ziet, dat de Rook uit

de Schoorfteenen niet hoog in de Lugt ftyge. Hoö
in dergtlyke omftandigheden de trekking te be-

vorderen zy ^ moet naar de verfcheidenheid der-

zelven beoordeeld worden ; doch dit is buiteri

twyfel, dat, door behulp van 't Vuur, de ge-

makkelykfte en befte verwiffeling der Lugt is té

bekomen.

X. Deel. N Öal
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Om deeze reden hadt men, gelyk ik te voo*

ren heb gemeld, geen Ongemak van vervuilde

Lugt onder de Dekken van het Schip, zo lang

de Kombuis onder in de Schepen ttondt. Na dat

men dezelve op het bovenfte Verdek geplaatft

hadc, dagt men niet daar aan, dat door middel

van hec Vuur evenwel de verandering van de

Lugc onder in het Schip kon bereikt worden

;

indien men flegts Pypen gebruikte, daar toe be-

kwaam. Door de minfte overweeging hadt men
ïgtelyk kunnen bevroeden, dat Vuur ofWarm-
te, aan het bovenfte end van een Pyp gevoegd,

veel zekerer een trekkmg maakt, dan wanneer

dezelve zig aan de onderftc, gelyk op Haardfte-

den en in Kachels, geplaatft bevindt; want in

dit laatfte Geval kan de werking van het Vuur,

door de gemelde en nog meer omftandigheden ,

verhinderd worden , daar in het eerfte de trek-

king nooit zal ontbreeken.

De overleeden Kapitein Triewald heeft

zelfs, in 't jaar 1721 , met groot voordeel hier

van gebruik gemaakt, om de ongezonde Lugt uit

een Engelfche Steenkolen -Groeve te haaien.

Een Put in die Groeve was bezet met een zo

vergiftigen Damp, dat Menfchen en Dieren daar

in verftikten , wanneer zy flegts vyf Roeden

diep kwamen Hy liet een Pyp van Hout raaa-

ken, waar van het ecne end diep neerwaards in

de Put ging, en het bovenfte end werdt, in de

open jLugt , in het Afchgat van een Windfor-

nuis
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iiuis ingemetzèld , dat men , op eenigen afftand

van de Groeve, van Steen hadt gemaakt. In

het Fornuis werdt, over het Afchgat heen, een

digte Yzeren Roofter gelegd, waarop zig de Steen-

kolen en het Vuur bevonden. Dit gefchied en dé

Lugt alle toegang tot het Vuur , behalve door

dePyJ>j benomen zynde, ontftondt een zo fter-

ke trekking door de Pyp , dat de Put , die een

diepte van veertig Roeden hadt , binnen een half

Uur t'eenemaal bevryd was van fchadelyke Dam-
pen ^ en de Menfchen , zonder ongemak of nd-

deel, daar in, tot op het diepfte konden komen.

Triewald maakte gewag van dceze zyiie

zeer gelukkige Uitvinding ^ in de Verband, vatl-

de Koningl. Akad. der Weetenfchappen van Stok-

holm, op het jaar 1740, en gaf 'er de befchry-

ving van in het tweede Vierendeel Jaars Stuk
van 1741 ; het zelfde Jaar, wanneer hy , niet zy-

he gebrekkelyke Pompen en Blaasbalken , de on-

gezonde Lugt uit de Schepen fcheen te trekken.

Waarom bleef hy dan niet by zyn eerfte eenvou-
dige Uitvinding, laatende Pypen van de Kom-
buis nederwaards onder in het Schip en in heè

Ruim brengen ? Miffchien is hy bevreesd geweeft
voor het Vuur. Even of men geen Vuur in de
Kombuis moeft hebben , en of alle gevaar doof

voorzigtigheid voor te komen ware. Men is

fomwylen zyn Oogmerk zo naby, dat men het
als met de Hand kan gi'ypen^ en ziet het even-
wel nog niet

!

X. Deel^ Ï^ï i Ëeit
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Een Engclfchman, genaamd Sutton, hadt of

tan voorgemelden Triewalds Uitvinding, lang

voor dat die in Engeland werkftellig gemaakt

was, hooren fpreeken , of hy was ook zelf toe

die Bedenking gekomen en hadt een gelukkig

gebruik daar van op de Schepen gemaakt : doch

het koftte hem ongelooflyke moeite, om toeftem-

ming te verkrygen. Hy gaf het Ontwerp van

zyne Uitvinding tot zuivering van de Lugt , in 't

jaar 1739 over; en de Engelfche Admiraaliteit

,

welke hem daar voor hadt behooren te danken,

veragtte dezelve, Jpottende daar mede, dat ie-

mand, die nooit ter Zee gevaren hadt, oude en

bedrecvene Zeeluiden onderwyzen wilde. SüT'

TON kreeg, ondanks alle Voorftellingen ten zy-

nen behoeve gedaan ^ niet eer, dan op 't end des

jaars 1741 , verlof, om op een Oorlogfchip de

Proef hier van te neemen. Hoewel nu daar uit,

de voordeeligheid van deeze Uitvinding genoeg-

zaam bleek, zo beliefde men ze niet voor goed

te erkennen. Als, in het volgende Jaar, meer'

overtuigende Proeven in 't werkgefteld werden,

gaven de genen , die 'er toe benoemd waren, hun

Getuigenis deswegens in zo dubbelzinnige be-

woordingen, dat de Uitvinding, by die gelegen-

heid , verworpen, en de Uitvinder, als tot be-

looning van zyne Goedwilligheid, met eenig Geld

werdt afgeweezen.

In Engeland gaat het dikwils op gelyke ma-

nier toe, als elders. Met een nieuwe Uitvin-

dins
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ding wordt niet te werk gegaan , gelykerwys de

Zaak zelve vereifcht, maar naar dat de Uitvin''

der in Aanzien en bemind is of magtige bevorde-

raars heeft. Veelen willen liever alles lyden,

dan dat zy Hulp en Raad zouden aanneemen van

dé genen,, die zy oordeelen ver beneden hun te

zyn. Ook , maakt de gewoonte niet zelden de

grootfte Onbekwaamheden niet alleen verdraag-

lyk , maar zelfs zo aangenaam , dat men ze niet

ontbeeren wil; inzonderheid wanneer Eigen Be-

lang: of Verwaandheid daar nevens de hand in 'c

Spel hebben. Zo ging het hier. Indien de Ko-

ninglyke Lyf-Arts, Dr. Mead, en eenige an-

dere welgezinde Mannen, zig de zaak van Sut-

TON niet aangetrokken hadden, zou veel ligt de

Nyd gezegepraald en eene Uitvinding in haare Ge-

boorte gefmoord hebben, welke deEngelfchenhe»

dendaags erkennen als een der nuttigden en roem-

rugtigften voor hunne Natie, die federt langen tyd

gemaakt zyn. Maar de begunftiging van eenige

aanzienlyke Mannen gaf de zaak aanftonds een

andere Gedaante; de Uitvinding werdt goedge-

keurd, en een Koninglyk Bevel afgevaardigd,

dat alle Oorlogfchepen daar mede zouden worden,

voorzien,

S uTT ON s Toeftel, tot verandering van de Lugf,

is als volgt. De Haardftee van de Kombuis heeft

op de Engelfche Oorlogfchepen (gelyk Pl. LXV.
Fig- 2.) twee Vloeren; waar van de bovenfte a

een Yzeren Roofter is, op welke men Steenko-^.

X' Deel. N g lea
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Icn of Hout lege, de onderde 1/ een vafte Muur^
daar de Afch op nedervalc. Wanneer het Vuur

aangeftooiccn is, wordt de bovenfte Opening met

een Deurtje c geheel digt toegcflooten, doch het

onderfte ^ laat men open ftaan , op dat het Vuur

de noodige Lugt door den Roofter kryge, om
te kunnen branden. Tuflchen deeze beide Vloe-

ren liet SüTTON drie of meer Koperen Pypen s

zetten, zo lang zynde als de dikte van den Muur,

en zo wyd als de hoogte van den Roofter boven

den Afch vloer het gedoogde. Deeze Pypen loo-

pen uit in een digt Kamertje/)^ dat by de Haard-

flec ingemuurd is, en van het welke andere Py-

pen, gg, neder vvaards door het Dek gaan, en

op de bekwaamfte manier , in het Ruim , naar de

Pompenplaats, of waar men ze ook onder in 't

Schip hebben wil, geleid worden. Zo dra nu

het Vuur, onder den Ketel, aangeftoken en wel

in brand geraakt is, fluit men ook de onderfte O-
pening of het Afchgat ^, zo dat alsdan geen an-

dere Lugt by het Vuur kan komen, dan de ge-

nedie uit het Schip door de Pypen gg getrokken

wordt , en deeze ftygt zo veel te overvloediger

op, hoc fterker het Vuur brandt en hoe digter

de Openingen i:,^geflooten zyn, dat door dezel-

ven geene Lugt kan indringen.

Uit het voorgemelde blykt, dat dus noodwen-

dig een zuiging Van de Lugt ontftaan moet. Zo
dra de oude ingellooten Lugt, onder in het Ruim,

door Pypen uitgehaald wordt, dringt in derzel-

ver
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ver plaats een verfche Lugt van zelf en agtervol-

gelyk:,door alle de openingen van het Schip, door

middel van de drukking en Veerkragt der uit-

wendige Lugt. Dus wordt een Togtmaaking in

iiet Schip onderhouden , zonder dat het iemand

laft of ongemak en nadeel veroorzaakt, zo lang

als het Vuur op de Haardftee brandt, 't welk

doch evenwel tot Kooken het grootfte deel van

den Dag noodig is; ja de Pypen trekken nog ee-

nige Uuren, na dat het Vuur is uitgegaan; zo

lang naamelyk als het Muurwerk heet blyft.

De voornaamfte tegenwerping, welke men in

't eerft daar tegen maakte, en die van veelcn nog

gemaakt wordt ^ beftaat in 't gevaar van Brand.

Men meende dat niet alleen Vonken, maar zelfs

gloeijende Kolen, by het zwenken van het Schip

in de Pypen konden komen en Ongelukken ver-

oorzaaken: doch by naauwkcurige overweeging

verdwynt die Vreeze t'eeneniaal. Ds trekking

door de Pypen belet de Vonken 'er in te vliegen,

ja zy worden, als door een Blaasbalk, weg ge-

blazen. Gloeijende Kolen , die door een der Py-

pen e zouden kunnen invallen, blyven in het Ka-

mertje ^/)^en op deszelfs verdiepten Bodem i leg-

gen. Een betrouwelyk Man, wien men het Toc-

zigt over de Pypen, en de zuivering van het Ka-

mertje van tyd tot tyd, opdraagt, kan het Schip

dienaangaande in volkomen zekerheid ftellen.

Ook is deeze Toeftel reeds twaalf of veertien Jaa-

3C. Ds EL. N 4 rea
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ren in Engeland gebruikt geweell, zonder dal

eenig Ongeluk daar uit voortgekoraen zy.

Omtrent de leiding van de Fypen gg komt heë

op de gevoeglykheid aan. De Kapitein Luite-

nant by de Koninglyke Admiraaliteit , de Heer-

Co ii vin j, heeft aan de Akademie der Weeten-

fchappen van Stokholra gemeld , hoe op een Eti-

gelfch Oorlogfchip van den derden Rang , dat in

't jaar 1751 diende, een Pyp van de Kombuis

liep door alle de Dekken en Hokken tot onder in

hec diepfte van het Schip; waar uit zig,Takswy-

zc, andere Pypen op zyde , in de Bottelery en

Broodkamers uitbreidden. Op ieder Dek, het

büvenfie uitgezonderd, ging een Pyp tot geheel

naar agteren , ook met Zydpypen tot vyfcien en

twintig Voet van elkander, welke door de Dek-

ken liepen, en niet langer waren gewced:, dan

de dikte der Planken van het Dek vereifchte-

Naar de Pomp liep een Zydpyp van die des on-

derften Deks. Alle Pypen waren wel bezorgd

en voor Itooten beveiligd: die, welke langs het

Dek heen liepen , hadden een Dakje van twee

Planken tuffchcn de Luiken, doch, daar de Py-

j)en met de Lyfhouten gelyk uit lagen j was maar

écn Plank tot bedekking gelegd.
,

De voortrefFelykheid van doezen Toeftcl boven

alle anderen , die tot verandering van de Lugt

gebruikt worden, is onwederfpreekelyk. De-

zelve laat z-ig raet weinig Koften bewerkftelligen.
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en vereifcht bjna geene tot zyn Onderhoud. Hy
beflaac weinig plaats en legt geen Menfchen noch

Dingen i-n de, weg, doende dagelyks en geduu-

rig een goede werking, byna zonder eenige toe-

zigt of moeite. De genen, die 'er de proef van

genomen hebben, weeten de nuttigheid daar van

niet genoeg te pryzen: zy hebben met verwon-

dering en genoegen betuigd, dat de Lugt, on-

der de Dekken van het Schip, op Reizen van

veele Maanden lang, zo frifch als in een Kamer

is gebleeven, en dat het Scheepsvolk byna niets,

van Scheurbuik of andere gewoone Ziekten, ge-

weten heeft. Op een Engelfche Vloot , die in

't voorgaande Jaar kruifte, bleef het Volk op de

Schepen, welke deeze Togtpypen hadden, vol-

komen gezond; terwyl de andere Schepen, weI-«

ke daar mede niet voorzien waren , door Ziekte

en Sterfte byna reddeloos gemaakt werden.

Na dat de Machine van Triewald, tot zui-

vering van de Lugt , wegens de ftraks gemelde

redenen aan een zyde gezet was geworden ; hadt

men hier in Sweeden, geduurende den tyd van

Vre<fê, op geen andere gcdagt, voor het laarft

verloopen Jaar, wanneer een Esquader uitgeruft

werdt, 't welk, zonder eenigen Toeftel van der-

gelyken aart , alle Ongemakken van een vervuil-

de Lugt op het ergfte ondervond. Dit gaf de

Regeering aanleiding, om, tegen zodanige On-
gelukken, in het toekomende^ op het nadruk-

kelykfte te voorzien. Op goedkeuring van de

X. Deei« N 5 Aka-
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Akademie der Weetenfchappen gaf zyne Koning-

Jy^e Majefteic bevel, dat de Oorlogfchepen, die

de Machine van Triijwald reeds gcbruikbaar

hadden , zig daar van bedienen zouden , doch

dat op de overigen de Trekpypen van Sutton
aouden ingevoerd worden.

Het ge -eerde Medelid der Akademie , de

Scheepsbouwmeefter, Sheldon^ heeft my ver-

volgens het Berigt medegedeeld , hoe de Pypen

aan de Sweedfche Plaardfteden worden aange-

bragt , die geen dubbelde Vloeren hebben
,
ge-

3yk de Engelfchcn. Dit wordt door de Afce-

keniag CFig. 3.) op het duidelykfte verklaard.

Men moet daar omtrent aanmerken 5 dat de wa-

terpaffc Pypen e, tuffchen de Haardftee en het

Lugtkamercje , wat hoogcr leggen, dan de Vloer

van de Vuurplaats is, op dat de gloeijende Ko-

len niet zo ligt in de Pyp zouden kunhen raaken,

welker Opening , bovendien , met gevlogten

Yzerdraad is geflooten. Ook is het Lugtkaraert-

je genoegzaam diep en het bovcnfte end van de

Pyp gi dat ook met gevlogten Yzerdraad be-

kleed is, fteekt hoog boven deszelfs Bodem uit,

zo dat het met den bovenden rand van de Wa-
terpaffe Pyp gelyk van hoogte komt. De Py-

pen , digft aan de Haardltee , zyn van Koper,

doch, dieper rcergaande in het Schip, heeft meii

dezelven met vierzydige wel van Flanken te fa-

men gevoegde Houten Pypen verlangd, die aan

de fcherpe hoeken haar eigen bedekkingen heb-

ben,^



TAN VUILE LUGT TE ZUIVEREN. JU5JI

ben , en dus zo wel loodregt als waterpas voort-

gebragc worden.

De vier Trekpypen g zyn zo gelleld , daar de

Kombuis, voor inhec Schip, op het hovende Dek

onder de Bak (laat; dat zy door dit Dek loopen.

Eene der middelden buigt zig met haare Armen

opwaards, onder de Balken des Deks, van vop-

ren naar buiten, by den Fokkemafl: dewyl het

Schip in Zee op deeze plaats, tuflchen de Dek-

ken , meeftal geen Togt heeft , en zig in het ho-

vende Dek geen Openingen of Roofters bevinden.

Ook leggen de Zieken aldaar van het gezonde

Volk afgezonderd ; weshalve aan de zuivering

van de Lugtj aldaar, zeer veel gelegen is. De
andere tuffchenpyp buigt zig agteruit, langs het

Schip heen , tot aan de groote Spil , alwaar de-

zelve ook haaren uitgang heeft tulfchen de Dek-

ken ; zynde deeze hoognoodig , dewyl aldaar,

insgelyks veel vervuilde Lugc wordt ingeflooten,

die uit de Bottelcry komt. De derde Pyp loopt

eerd met den eenen Arm dwars over het Schip ,

wat naar het Boord toe , vervolgens langs het Schip

heen, en dan weder dwars over het Schip aan

den grooten Mad, alwaar dezelve door het on-

derde Dek en het groote Luik loodregt neergaat,

tot aan de Pompen, midden in het Schip. Ds
vierde loopt op dezelfde manier agterwaards,gaat

door het onderde Dek en de Ladplaats by het ag-

terde Luik nederwaards en in de Bottelery. De
beide laaftgemcldc Pypen trekken de Lugt uit de

X. Deel. plaat-
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plaatfen, die onder in het Schip zyn, daar zulks

het noodigfte is, en dienen aldaar tot loguiiaa-.

king. Zonder twyfel zal de Ondervinding, zo

wel aangaande de plaatzing der Pypen ais het ove-

rige van den Toeftel, hieromtrent nog veele ver-

beteringen aan de hand geeven. De nuttigheid

voldoet reeds aan de vervvagting, en mci weinig

toezigt en opmerkzaamheid is het middel volko-

men veilig te gebruiken.

De Koninglyke Akademie der Wcetenfchap-

pcn, bekommerd zyndedat de zo diep ingewor-

telde fchnk voor 't gevaar van Brand onze Zee-

lieden de zo gewigtige voordeelen, welken hun

de verwiffeling van de Lugt kan geeven , nog

langer onttrekken mogt ; deedt derhalve op het

cnderdaanigfte , ter Proeve , den voorilag van

een andere Manier, om de Trekpypen aan te voe-

gen ; waar door men alle gemeenfchapj tuffchen

het Vuur en de Pypen konde wegneemen De
Pypen, naamelyk, moeften niet met haar e Ope-

ningen in de Vuurplaats leggen, gelyk by Süt-

TONS Toefrel , maar dwars door de Kombuis

gaan , tot aan den Schoorfteen toe. De Akade-

mie heeft volkomen reden om te gelooven, dat

de enkele verhitting der Pypen een goede Zui-

ging zal maaken, al ware die ook zo fterk niet als

de gene, welke door het Werktuig van Sut-

roN veroorzaakt wordt. De Heer Sheldon
heeft ook, ophoog bevel, deeze Proef bewerk-

ftelligd: 't welk op het Oorlogfchip Hcirenkaflel,
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Tan 64 Stukken , op die wyze gefchied is , als

F'ig. 4 vertoont ; in welke c den Schoorftee»

en defgh een van de Pypen aanwyft. In het

gedagte Schip z;yn drie zodanige Pypen ge-

maakt, waar van de middelde voorwaards buigt;

de beide anderen ioopen agterwaards tuffchen de

Dekken en naar de Bottelery. F'tg, 5 toont

aan \ hoe de Pypen zig by den Schoorfteen fa-

mentrekken. Wanneer men genoegzaam onder-

vonden heeft, welke werking zy doen, zo kun-

,nen 'er nog meer worden bygevoegd.

De Heer Sheldon meldt, dat de werking,

van beiderley foort van Pypen door hem ten

naauwkeurigftc onderzogt zy. Suttons Py-
pen hadden fterker getrokken, wanneer het Vuur
regt aan den gang en in volle Gloed was geweeft,

voornaamelyk als de Deurtjes en Lugtgaten aan

den Haard wel geflooten waren, op het welke

men naauwkeurig heeft te letten: daarentegen

hadden zy minder getrokken, wanneer het Vuur
uitgegaan , en allerminft, wanneer geen Vuur op

den Haard was geweeft. De Pypen daarente-

gen, die als in Fig. 4 gefchikt waren, hadden

een middelmaatige en eenpaarige Zuiging veroor-

zaakt, weiketen vollen genoegzaam fcheen, om
het Schip van ongezonde Lugt te bevryden ; als

men tevens , op de gewoone manier , hetzelve

zuiver hadt gehouden. Ook oordeelde hy, dat

de zagtere trekking van deeze Pypen dienftiger

voor de Gezondheidi zou zyn, dan die der Sut-

X. Deel. t«-
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toniaanfche ; welke men insgclyks , naar belie-

ven , ten vollen kan maatigcn.

De Toeftel van Triewald en Sütton, als

ook deeze nieuwe , zullen deezen Zomer nog

verder op het uitgcloopen Sweedfch Esquader ter

toets gebragt worden , en de Heer Sheldon
Jieefc beloofd , by de terngkomft van hetzelve,

aan de Koninglyke Akademie berigt te geeven

van de Voordeden en Ongemakken, welke men
daar in ondervonden zal hebben.

^ Indien de voorflag der Akademie gencegzaame

Zuivering der Lugt veroorzaakt, zo is men niet

alleen voor 't gevaar van Brand nog meer bevei-

ligd, dan met de Uitvinding van Sutton, welke

evenwel j met voorzigtigheid gebruikt zynde,

,ook zonder gevaar is; maar de nieuwe Toeftel

is bekwaamer en vereifcht minder ruimte en

koften : alzo het Lugtkamertje yyCF/»-. 3.) daar

by niet noodig is. De Pyp def (Fig. 4.) moet

van zodanige StofFe of op zulk eene wyze inge-

muurd zyn, dat die van de Hitte geen nadeel

kan lyden
, gelyk van zelve blykt. Hoe men

deeze Uitvinding ook in andere Gevallen gebrui-

ken kan , inzonderheid om de trekking der Schoor-

^eenente verbeteren, laat ik voor anderen over:

VWW H.WW
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TURF DELVEN
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IN VRANKRYK;
VOORGESTELD

DOOR DEN Heer

G ü E T T A R D,

Lid van de Koninglyke Akademie der Weetenfcbap-

pen van Parys.

(_Mem. de VAcad. Royale des Sciences, de l'Année 1761^
Paris 1763. pag. 380.)

DE Natuur , de Samenftelling en Voortbren-

ging der Turven, zyn zekerlyk Zaaken^

die of tegenwoordig bekend zyn of het anders

nooit zullen worden , en hunne Oorlprong niet

veel minder. Men twyfielt niet langer, of de

Turven zyn een Samenweefzel van verrotte dee-

len van Plant- of Boomgewaffen , die dagelyks

op elkander gehoopt worden, en die, weg gegra-

ven zynde, vervolgens weder aangroeijen. Men
X. De El, kenS
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kent 'er twee Soorten van; die van de eene Soort

beftaan uit Zee-Plancen , de andere uit Gewaffen^

öf Plühteri die op de Velden groeijen. Men onder-

ftelt dat de eerftcn geformeerd zyn, ten tyde wan-

neer de Zee dat gedeelte des Aardbodems^'t welk

thans bewoond wbrdt j bedekte *, de anderen
j

wil men, dat daar boven op zyn geftapeld ge-

Worden; eii, volgens dit Stelzel, verbeeldt men

zig, dat de Stroomen, in de Laagten, tufichen

de Bergen die in Zee verheven waren, de Plan-

ten bragten, welke van de Rotfen afgerukt wer-

den ^ en die, door de Golven heen en weer ge-

dreven , zig in zulke Diepten by een vergaarden.

Deze Voortbrenging van de Turf is zeker niet

onmogelyk: de groote menigte van Planten, die

in de Zee groeijen , fcbynt t'over genoegfaam om
dus de Turf voort te brengen. De Hollanders

zelf geeven voor , dat de ilcugdzaamheid van

hunne Turf nergens anders van daan komt, dan

om dat dezelve aldus is voortgebragt , en met de

Zwavelagtigheid, waar mede het Zeewater be-

zwangerd is, doordrongen zy. Maar zou het^,

wanneer wy al toeftaan dat het kan zyn, dat 'er

Turf is, waar van de voortbrengende oorzaak de-

ze zy, billyk zyn, daar uit af te leiden, met

fommige Schryvers, dat de Turf, die op een aan-

inerkelyke Diepte gevonden wordt, van dez&

Natuur zy, en dat de gene, die Oppervlakkig

legt, haaren oorfprong alleenlyk is verfchuldigd.

aan de Veldgewaffen , die op deze oude Turven

zyfi
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feyn voortgebragt ? Een dergelyk Befluit zou mf
•ongegrond voorkomen , en ruiken rKiar eene Wil-
lekeurige Onderftelling, welke men mogelyk door

goede Redenen zou kunnen om ver ftootcn, ea

welke ten minften niec zoo zeer fcbynt gegrond

te zyn op Ondervindingen en Waarneemingen,

als de Voortbrenging van de opeengehoopte Turf

door de Veld-Gewaffen, die dagelyks vergaan.

Indien de Voortbrenging van deze Turven nog

meer bewyzen noodig had, zo geloof ik dat de

Waarneemingen , door my gedaan omtrent die

van Villeroy ^ 'er zouden kunnen uitleveren, die

dezelve zeer zouden beveiligen. Men zal daaf

van uit de volgende Befchrjving kunnen oor-

deelen.

De Kuilen, waar uit men deze Turf graaft,

leggen in de Valey , daar de Rivier IlJJone door-

loopt. Een gedeelte van die Valey kan men re-

kenen zig uit te (trekken van Ro'ijfy tot aan Efchar-^

£on. Het Slot van Villerpy , 't welk omtrent te-

genover deze laatfte Plaats is, meer bekend zyn-

de dun deze twee Dorpen , is zulks oorzaak, dat

zy den naam verkreegen hebben van Turfknleft

van Vilkroy , hoewel men ze beter zou noemen \

Turfkuilen van Ro'iJJy^ naardien men omtrent de-

ze laatfte Plaats dezelven is begonnen te openen.

Indien men agt gegeven had op de deugd der on-

derfcheiden foorten van Turf, die men uit dit

Dal graaft , zou men aan de Kuilen eer den naam
hebben moeten geeven van Turfkuilen van E-

X Deel, O Jchar^
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Jcharcon ; zynde de Turf, welke men omtrent

die Plaats delft , volgens het getuigenis der Ar-

beideren zelfs, volkomener,friflcher, minder met

Zand of Aarde vervuld, en, gelyk de Arbei-

ders gewoon zyn te zeggen, niet Schulpig noch

Slalchoornig.

De Velden , waar in men ze geopend heeft

,

zyn vry flegt, vol Riet, Biezen, Unjer en an-

der Kruid, welk op de flegte Landen groeit.

Men graaft in deze Landen ter diepte van agt of

tien Voeten , hebbende gewoonlyk de Gaten ,

welke men maakt , twee of drie halve Roeden

(Toijes') opening in 't vierkant. Zy laaten ver-

fcheide Beddingen zien , op de volgende manier

gefchikc zynde. Aan de Laag, die inderdaad

den Grond van het Veld uitmaakt, volgt een

Bedding van Turf, welke een weinig meer of

min dan een Voet diepte kan houden. Die Bed-

ding is vervuld met verfcheide foorten van Ri-

vier- en Land -Schulpen; van de eerften zyn de

kleine, groote en middelfte Hoorntjes van St.

Hubert of Vlanorhu ; de kleine en groote Rivier-

Kinkhoorns (Bucctna)^ welke ook gemeenlyk in

de Meiren gevonden worden ; de Kinkhoorn met

den wyden mond ; die welke men noemt h jali

lucc'm de Cohmna ; van de laatften zyn de kleine

(Banllets^ Tonnetjes, die den naam draagen van

Gerft-korrels en Haver -korrels , die welke den

mond op zyde heeft, de kleine gedekzelde en de

Lakey (^Laquais")*

' Deze
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JDeze Hoorntjes ofSchulpen , welke men met

ieenige zorgvuldigheid zou kunnen verzamelen^

zelfs in de Laag Turf, waar in zy opgefloocen

zyn ; worden veel gemakkelyker gevonden aan

de oppervlakte van het Water, 'c welk de Ga-

ten vervult, waar uit men de Turf gehaald heeft ^

en die men eenigen tyd heeft laaten ftaan zonder

2e ledig te maaken. De Laag Schulpagtige Turfj

door dit Water afgefpoeld zynde, laat de Schul-

pen los, die, door haare ligtheid, boven op dit

Water dryven : 't welk door den Wind bewogen

zynde , verzamelen zig de Schulpen in de Hóe-

ken der Vierkanten, en dan is het gemakkelyk

daar van Handen vol te grypen. Deze Schuipèii

hebben een gedeelte van haare zelffiandigheid ver>.

lobren , en zyn j gelyk ik zo even gezegd heb,

ligt in vergelyking van 't geen zy waren voor dit

verlies; zy hebben haar natuurlyke kleur niet

meer j maar zyn wit geworden. De Bedding of

Bank van Turf^ welke haar influit , is gemeenlyfc

Aardagtig ; de Lüagen , welke daar aan volgen
;

«yn ten liaaften by van de zelfde dikte, en hoc

dieper zy leggen liöe beter; de "turven, welke

zy uitleveréh, zjrn zwart bruin, doorregen met

Wortels van Riet, Liezen, Biezen en andere

Planten , die op de laage Landen groeijen. Iri

Öe2e Beddingen vindt men geen Hoorntjes of

Schulpen, zonder twyïfel om dat dezelve verflee-

ten zyn : want zy moeten 'er in de tyd van haare

Voortbrenging mede doorzaaid zyn geweeft; eri
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öie Laag, waar in men thans eene zo groote me-

nigte vindt , zou dezelve ook verlooren hebben,

indien men dit Land niet uitgedolven had. Men
gaat niet dieper dan tot agt of tien Voeten, alzo

het Water door zyn overvloed zulks belet , 't

geen buiten twyffel daar van daan komt, dat het

Water van de Rivier , die door deze Landen

ftroomt:, door de Turf heenen zypelt en ligtelyk

doordringt tot aan de Gaten ; dewyl het aan de

kanten minder tegenftands vindt.

Men heeft fomtyds in het Lighaam van de Turf

ontmoet Stammen van Wilgen en Populieren en

eenige Wortels van deze of andere dergelyke

Boomen. Aan de kant van Efcharcon heeft men

een Eiicenboom ontdekt , zynde negen Voeten

diep begraven. Deze was zwart en byna ver-

rot , vermolfemende in de Lucht. Een anderen

heeft men aangetroffen naar de kant van Roiffy,

ter diepte van twee Voeten , tuffchen de Aarde

en de Turf. Ook heeft men, naby Efcharcon ,

gezien toppen van Hertshoornen , die drie of vier

Voeten diep bedolven waren , zittende in de ou-

öe Turf, welke de Arbeiders verzekeren dat

niet met de nieuwe vereenigt. Zy hebben my
ook getuigd , dat door hun een byna volkomen

Geraamte van een wild Zwyn gevonden was, en

dat zy het kenden aan de Slagtanden , die wel

€en half Voet langte hadden.

De Bewerking (^l^Explottation) van deze Tur-

ven gefchied op de zelfde wyze , als in de Na-

buur-
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buurTchap van Amiens. In 't eerft heeft men

daar toe zelfs Arbeiders gebruikt , welke men

van die plaats had doen komen. Deze Arbei-

ders zyn van drie foorten, welke men in drie

Benden verdeelt: teweeten, Spitters, Kruijers

en Putters. De Spitters bedienen zig van een

Werktuig, *t welk zy noemen Louchet è a'iles^

of by verbaftering LoucJietzelh', zynde eene Spa-

de van omtrent een half Voet breed, en iets lan*

ger : deze heeft op de helft van haare langte,

doch aan de ééne zyde maar , een Vleugel of

Spaan van eenige Duimen breedte en langte ; zy

is gezet aan een ronde Steel, die eindigt in een

Greep of dwars Handvatzel.

De Spitters fteeken , door middel van dit

Werktuig , de Aarde aan vierkante Stukken ,,van

langte als de Spade, en ook niet breeder, alzoo

de Vleugel die breedte bepaalt : zy werpen ie-

der Plag, die zy afgeftoken hebben, aan de Krui-

jers toe, welke op de kant ftaan van het Gat, 't

welk men uitgraaft. Deeze neemen die niet van

de Spade af, maar zy wordt hun in de Lucht toe-

geworpen , en dan ontvangen zy de Plag in hun-

ne Handen ; 't welk zeer vaardig en behendig

toegaat. Zy fchikken die Plaggen in de Krui-

wagens, welke niet van de gcmeene Kruiwagens

verfchillen , dan alleen daar in , dat zy fraaller zyn

en veel hooger van Rug.

De Kruijers brengen deze Plaggen op een Vlak-

iten Grond , daar toe gefchikt -, daar ieder dezer

X. Deel. O 2 Ar?»
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Arbeideren , naar mate hy ze aanbrengt, dezelve

tot Stapels ophoopt, welke men P//tf//w noemt.

Peze zyn van onderen breeder dan van boven

,

invoegen dat, indien 'er onder aan vier of vyf

Plaggen in de breedte zyn , maar drie of vier in

de tweede Laag gaan, en dus al minder tot bo-

yen toe.

Wanneer deze Stapels dfoog zyn , zet men ze

enChatelets ^ dat is, aan vierkante en volle Hoo-

pen ; vervolgens breekt men deze Hoopen , om
de Plaggen te fchikken aan Lantaarnen ^Lanter-

nes"), zodanig, dat men 'er, door deze nieuwe

Schikking, de gedaante aan geeft van een door-

zigtigc Kegel. Eindelyk vergadert men alle de-

ze Lantaarnen en maakt daar van groote Stapels,

van onderen meer dan zes Voeten vierkant , en

fchikt de Plaggen zoo, dat het geheele Werk
een Ezelsrug maakt. Men bedekt deze Stapels

met Scroo, doch dit laatfte niet voor dat de

Plaggen geheel droog zyn. Het gefchipdt maat

alleen om de Turf wel te droogen , dat men ze

dus in verfcheide gedaanten opzet , en op aller-

hande wyzen wendt en keert.

Terwyl nu de Turf droogt, wordt zy fom-

tyds gedeeltelyk wit; welke witheid niet an-

ders komt dan van 't Schimmel, en niet vanZour

(fl) Ik heb vernomen , dat men zig fedcrt den tj'd,

dat ik deze Turfkuilen onderzogt heb, aldaar, in plr.ats'

Tnn een Wip, van een Werktuig bediend heeft, welk

men
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te of Zwavelige deelen, gelyk men zou konnen

denken, ziende overal ^at de Duiven deze Tur-

ven pikken , terwyl zy te droogen ftaan. Ieder-

een weet, dat deze Vogels gaarn de Muuren en

Steenkuilen, die met Zee-Zout of Salpeter bela-

den zyn, afpikken; de Muuren van het Zout-

Magazyn te Etanipes zyn daar door byna van

Kalk ontbloot.

De putting van het Water uit de Turfkuilcn

gefchiedt door middel van een Wip , aan één van

welks einden, door middel van een Touw, een

zeer groote Emmer is opgehangen, en. aan het an-

dere einde zyn vier of vyf Touwen ;, die boven,

dat is , aan het end , 't welk aan de Wip vaft is,

te zamen loopen, en deze Touwen worden door

zoo veele Mannen getrokken. De Wip, die niet

anders is , dan een fterke Juffer , draagt op een

groot Stuk Hout, onderfchraagd door vier of vyf

andere dergelyke Stukken, die in Dwarshoucen

fluiten , welke den Voet van 't gantfche Werk-
tuig uitmaaken. 't Water , dat men uit deze Ga-

ten haalt , is zeer zwart : *t wordt uitgegoten

door een Putter, die gefteld is op de kant van

het Gat, in een Greppel of Groef, daar toe ge-

ïnaakt,die gemeenfchap heeft met de Rivier C^O.

Dewyl deze Velden niet dan zeer bezwaarlyk

ge-

raen door twee Paarden doet beweegen , en dat ineii dit

Werktuig van de eene plaats naar de ander overbragt

,

naar dat het noodig was.

X. Deei„ o 4.
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gebruikbaar zyn voor Karren , heefc men een

Grafc gemaakt van omtrent anderhalf Roede

breed, welke dit Land overdwars doorfnydtjom

het uitzypelende Water te ontvangen , en dus,

door middel van kleine Schuiten C^), de Turven

te kunnen vervoeren tot aan de vafte Grond, en

ze daar te laaden op Karren , die ze brengen te

Corbei/, alwaar zy ingefchcept worden naar Pa-

rys , en de Sein e langs gaan. 't Zou zeer ge-

makkelykzyn, indien men dezelven naar Corbeil

kon voeren langs de Rivier van Etampes, die

midden door deze Veenlanden loopt •, doch dit

was onmooglyk van wegen het groot getal Mo-

lens , die op deze Rivier zyn , van de Turf-

kuilen af tot aan Corbeil toe.

Men brengt te Parys niet alleenlyk Turven,

maar Kolen , van deze Turf gemaakt: en zulks ge-

fchiedt als volgt. Men bedient zig daar toe van

een Oven, die de gedaante heeft van een omge-

keerde Kegel ,
gelykende naar de Kalkovens van

Vichy, Lyons en verfcheide andere plaatfen in

Vrankryk. Deze , in welke men de Turf brandt,

is twaalf Voeten aan zyn Mond breed en tien

Voeten hoog; hebbende aan één der Zyden een

Deur, van vier of vyf Voeten hoogte , op twee

Voeten 5 min of meer, breedte. Beneden deze

Kc.

(b) Men gebruikt daar toe, tegenwoordifi, MuiJ-ezels.

(c) Men heeft, federt eenigen tyd, dezen Oven wat

veranderd, zo dat hy thans veel breeder is en dieper:

ook is eenige verandering aan de Deur gemaakt. Men
geeft
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Kegelronde Oven is een Gewelf met Luchtga-

ten, 't welk de Turf draagt , en waar onder het

weinige Vuur geplaatft wordt , dat noodig is

om de Turf aan te üeeken. Wanneer zy dus

genoegzaam Vuur heeft gevat , flopt men het Gat,

*t welk geraeenfchap heeft met de Buitenlucht

,

toe, en fluit ook de Deur met Steenen, die men

daar digt en vaft in metzelt CO-
Den Oven , nu , vol Turf gedaan hebben-

de , bedekt men die met Aarde en laat ze van

langzaamerhand verbranden; dus zakt de geheele

Hoop in , en rneh bemerkt dat zy doorglommen

is, wanneer zy geen Rook meer geeft. Wanneer

men alsdan de Turf van boven roert, in den

donker ; ziet men daar uit komen een violetkleu-

rige Vlam , gelykende naar die van brandende

Zwavel: de Reuk, die uit den Oven komtj is

ook Zwavelagtig en zeer fterk. Langs de Wan-
den van den Oven hegten zig kleine witte Schub-

ben , blinkende als Salpeter , 't geen de Kolen-

branders willen dat zulk Zout zy. Men brandt

ieder reis dertig Hoed Kolen, tot zestien Sche-

pels, Paryffe maat^ de Hoed.

Men heeft eerft de Kolen gemaakt , volgens de

manier, op welke men de Houtskolen brandt;

doch daar is men afgeftapt, dewyl de Turf te veel

ver-

geeft voor, dat ^e Kolen daar beter in doorglimmen,
en dat zy minder aan 't vergaan zyn blootgeHeld. Daay
was

,
toen ik deze Turfkiiilen heb bezien , maar één Oven;-

CeeenuMordig heeft men 'er byna twintig.

X. De EU O 5
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verteerde, en de Kolen daar door al te koftbaar

wierden. Dit gefchiedde in twee of drie Dagen

tjds, en, als men den Oven gebruikt, heeft men

ten minften agt Dagen noodig. Zou deze lang-

Quurigheid niet overhaalen het nadeel, dat men

lydt, in het volgen van de eerfte manier om de-

ze Turf te branden ? Het fci^ynt dac de Kolen-

branders dit niet bedenken, en 'c is my niet mo-

gelyk geweefl: het Stuk genoegzaam te coetzen.

De befte Turf tot Kolen is die, welke men

raby Efcharcon van daan haalt j deze heeft , zoo

als ik hier boven gezegd heb , meer vaftheid : zy

is zoo Mosagtig niet, en de Kolen, met Water

uitgedoofd zynde , zyn zoo zwart niet. Wan-
neer zy uitgedoofd zyn en weder aanglimmen

,

•worden zy met Afch bedekt en met witte plek-

ken door-aderd. Wanneer de Kolen wel ge-

maakt zyn , moet 'er geen Afch onder het Ge-

welf van den Oven gevonden worden , of ten

minften maar zeer weinig ; anders zou de Turf

Tergaan zyn , ten minfte die , waar van deze

Afch gekomen was; 't welk fchadelyk zou we-

zen. Als de Kolen wel geglommen zullen zyn,

zoo moeten zy zeer zwart zyn en klinkend hard.

Het Gebruik van deze Kolen en Turven , 't

welk zig niet alleen te Corbeil en daaromftreeks,

maar zelfs in Parys begint uit te breiden, bcwyft

haar

(*) Voyez rJvis au Public fur k Charh. de Tourbe^

^749. feuille volante in Quarto.
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haar deugd. Deze is van den beginne af erkend,,

^oor de Proefneemingen die daar omtrent gedaan

zyn door den Heer Hellot, Lid van deze Alca-

demie, die daar van zeer gunftig Verflag heeft

gedaan, en door wien werdt vaftgefteld, dat de-

ze Kolen zeer goed waren voor het gebruik, tot

het welk de Onderneemers der Turfkuilen voor-

wendden dat zy bekwaam waren j gelyk als in

de Keuken-Fornuifen en die van veele Fabrie-

ken (^). Door deeze Proeven was ook de Turf

bevonden van een goede hoedanigheid te wezen.

Daar is dan nu reden om te hopen , dat de

Turfkuilen van Villeroy niet weder zo in ver-

getelheid zullen raaken, als zy waren voor dat

men goed vondt dezelven te gebruiken. In den

Jaarei6i6reeds had de Heer Charles de Lam-
BERviLLE, Advokaat van 's Konings Geheime

!B.aad en in 't Parlements-JJof, in den zingekrce-

gen om de Turfkuilen voordeelig te maakcn:,nict

alleen die van Villeroy , maar ook van een groot

getal andere plaatfen in Vrankryk. Na veel moei-

te, zorgen en reizen, was hy eindelyk zoo ver

gevorderd , dat hy verlof had verkreegen om de-

ze Kuilen te doen delven op alle plaatfen , daar

het hem gevoeglyk zou voorkomen (f). Hec
&hynt zelfs , uit een Uittrekzel van de Regificrs,

^er "Wïiteren en Boffchen in Vrankryk, ter al-

ge-

(t) Voyex GiiARL, Lamberville Dtfcotirs Politic

^es {«f Eccnomiones. Paris 1626. in Duodecimo.
X. Deel. '
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gemeene zetel van den Marmeren Tafel van ^t

Paleis te Parys j dat hy befchonken zy geweeft

met bet Ampt van Intendant en Contrarolleur

Géneraal der Turfkuilen van Vrankryk: maar zyn

Dood ,dic weinig tyds daar na inviel, belette al

zyn Onderneemingen Dit blykt uit een plaats

van de Verhandeling over de brandbaare Turf,

door Charles Patin: want men leelt op de

8fte pag. van die Verhandeling
, „ dat het nog

„ geen dertigofveertigjaaren was gelecden/toen

5, Patin dit fchreef,) dat een zeker Man, van

„ veel verftand en zeer groot van ondcrnecrain-

„ gen , naby Eflbne had laaten graaven meer dan

„ tweemaal honderdduizend Turven , om te die*

5, nen tot een monfter van 't gebruik daar van, 't

„ welk hy algemeen wilde maaken ; maar zyn

5, Dood verhinderde den goeden uitflag van dit

5, groote Oogmerk, dewyl 'er niemand gevon-

„ den werdt , die de vereifchte moed, midde-

„ len en bekwaamheid hadt ^ om het te vervol-

„ gen (*)''.

Deze Man, wicn Patin groot van Onder-

neeming tytelt , is oogfchynlyk de Heer de
Lamberville geweeft. Patin noemt hem
ten minften een weinig verder, alwaar hy, zeg-

gende, „ dat Pater Mersenne een Lyft op-'

„ geeft van de meeile kleine Rivieren , die zig

„ ont-

(*) Voyez Charl. Patin, Traite des Touries coj;i-

ènjlibks. pag. 8. Paris 1663. in Quaito-^
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„ ontlaften in de vier grootere Rivieren van

„ Vrankryk, aan den Oever van v/elke men

„ Turf kan vinden: 'er by voegt, hoe dezelve

„ zulks had vernomen uit den Heer deLamber-

„ viLLE, die daar van in zyn Discours Polhiques

„ zeer breedvoerig had gehandeld."

Men kan niet nalaaten zig te verwondereu van

te zien, dat, na de werkzaamheid van den Heer

DE Lambürville; na het fchryven van Pa-
tin, en vooral na de Proefneemingen, die ge-

daan zyn omtrent de Turven, welke de Heef
DE Lamberville hadt doen graaven , 't ge-

bruik van deze Delfftof niet eer in trein geko-

men is , inzonderheid te Parys. De Proefnee-

mingen worden bygebragt in 't Uittrekzel uit

de Regifters van den Marmeren Tafel, hier bovea

gemeld. Daar in wordt gezegd, „ dat het Re-

„ queft, geprefenteerd door den Heer de Lam.-

„ BERVILLE aan zyn Majefteit, gebragt zynde

„ in 's Konings Raad om Advies te geven j ten

„ einde, volgens den Inhoud. van dat zelve,

„ hem te laaten toekomen , 't geen bevonden zou

„ worden te behooren, en aan ons door de ge«

„ melde Raad , om hun Advies te bekragtigcn

,

„ en aan het Gemeen de nuttigheid der genoem-

„ de Turven te doen zien; zoo heeft hy , Lara-

„ berville, verkreegen een Acfte , van dat hy in

„ tegenwoordigheid van Ons en genoemde Ad-
>, vokaaten en Prokureur Generaal des Konings,'

„ een Proeve had gedaan met de gemelde Turf
X. Deel. iit
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j, in de Schoorfteen van gemelde Kamer , om

„ hem te dienen toe bewys; waar op wy^ met

„ goedvinden van gera. Prokureur des Konings

j, in gemelde Hof, Ai^e gegeven hebben aan

5, genoemden de Lamberville , van de gezegde

„ Proef met meergemelde Turven, genomen in

„ onze tegenwoordigheid, en dat wy dezelven

„ hebben gezien en goedgekeurd;, dat zy brand-

5, den en vuur en vlam gaven, bekwaam om te

y, verwarmen. Door welk middel wy achten j

5, dat het Gebruik derzelven eene groote ontlas-

^, ting en bezuiniging van Boffchen en Woudenj

„ zoo van den Koning , als van de Geeftelykheid j

5, van Landheeren en gemeene Ingezetenen , zou

5, te wege brengen, en een groote vervulling

^, zyn voor de Behoeftigen."

Niettegenftaande dit voordeelige Getuigenis,

raakte deze Turf niet in gebruik: die^ welke

de Heer de Lamberville te Eflbne had doen

graaven, wierd verwaarlooft, en door de Her-

ders by de Turfkuilen zelf verbrand. Dit ver-

neemen wy ook uit Patin (*). ,| De Her-

5, ders, Czegt hy) maakten 's Winters voor de

„ Koude een Vuur van Stoppelen en Rys, te-

5, gen den Hoop Turf aangelegd, die zy meen-

„ den niet anders dan gemeene Aarde te zyn

;

5, maar zy verwonderden zig zeer , toen zy za-

p gen dat deze groote Hoop, die de Onderneé-

ii me/

i*) Voyez Traite des Tourbes eomlujiiblts, p. 8'.
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j, mer daar gelegd had om te droogen, iti brand

„ raakte, en men dezelve niet kon bluffchen,

„ voor dat zy geheel verteerd ware". De oude

Inwooners van dat Land zeggen, dat dit Vuur

drie Dagen en drie Nagten gebrand heeft.

Dit alles in aanmerking genomen zynde , is

het te verwonderen, dat men zoo langen tydniec

duidelyk heeft begreepen het nut van Turf voor

de Confumtie van Parys. De voornaame Oorzaak

van deze foort van verwaarloozing heeft zyn oor-

fprong door den Overvloed van Hout , waar iii

men toen was: hoewel men ondercuffchen reeds

In dien tyd begon te bemerken , dat deze Over-

vloed niet zoo groot was, als te voren. De
Heer dk Lamberville klaagde zelfs, dat die

Overvloed oogfchynlyk verminderde, en dat

men met reden mogt vreezen voor de vernieling

van BolTchen en Wouden. Men poogde toen

Hout te doen komen uit Deenemarken en Noor*

wegen , over Zee en langs de Rivier de Seine, ge«

ïyk men het uit Spanje en Navarre had laaten ko-

men door de Garonne. „ 't Welk niet heb-

„ bende willen gelukken , zegt de Heer de

j, Lamberville, uit oorzaak van de groote

„ Vragtloonen, en de Grondwetten van de ge*

„ noemde Landen, tegen gemelde overvoering;

„ zoo is men genoodzaakt om het Honderd Tak-

„ kebosjes te nemen tegen Honderd Stuivers eri/

,. hooger, in plaats dat men ze voor twintig Stui-

^ vers plagt te hebben, gelyk men ksh belpèureti

X. Deeu „ uic
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„ uit de Arreften van het Hof, ten tyde vaa

„ Karel den Zevenden".

De Heer de Lamberville zou wel anders

over de prys van dat zelfde Hout fchreeuwen , zoo

hy thans leefde; naardien het nu omtrent vyfdeii

Livres het Honderd geldt , als men ze uit het

Vaartuig koopt, en meer dan vyftien Livres by

de genen, die het weder verkoopen. Daar is

geen reden om te hopen , dat men in onze Dagea

deze prys zal zien verminderen. De Toevlugten,

welke men kon vinden ten tyde van den Heer de

Lamberville, kunnen nu nog minder toerei-

ken. Het fcbynt uit z^n fchryven , dat de Hout-

vlotten toen eenigc vervulling gaven, die men

vreesde kwyt te zullen raaken. Daar waren 'er

in dien tyd zulke niet meer, als in 't Jaar 1449,

wanneer zeker Koopman van Parys, Kouvet ge-

naamd, bedagt. om het Hout met. Vlotten te laa-

ten komen van Morvant , 't geen men naderhand

navolgde met Hout uit het Bofch van Lyons, dat

men langs de Rivier van Andells voerde. Dit

Hulpmiddel, toen ter tyd van zoo veel nut, kan

tegenwoordig nauwlyks genoeg uicleveren. Het

fchynt derhalven j dat men in onze dagen geen

Toevlugt van belang zal kunnen vinden , dan in

het veelvuldig gebruik van Turf, en men kan

niet anders dan de Onderneemers van de Turf-

kuilen van Villeroy pryzen en begunftigen, die

federt eenige Jaaren het Ontwerp van den Heer

DE Lamberville hebben hervat,

Het
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. Het zou zelfs te wenfchen zyn^ dat men dit

t)ntvverp van die uitgebreidheid maakte als de

Heer de Lamberville liad gedaan. Geeri

Land zou daar zekerlyic meer voordeel van kon-

nen trekken , dan la Beauce: dit Land , zoo vrugt-

baar InKioorn, is, gelyk ieder weet^ byna ge-

heel van Hout ontbloot; nauwlyks vindt men 'er

een Boom, om 'er, wanneer 't noodig is, fcha-

duw van te hebben. Niets zou derhalve nuttiger

voor la Beauce zyn, dan de Turfkuilen omftreck»

Etampes te openen: die Stad is aan den ingang

van deze Provintie, en in zeker opzigt de Stapel-

plaats van het Koorn j welk dezelve aan Farys uit-

levert. De Markten, die daar gehouden wor-

den, zyn degrootrte,en van daar komen alleWee-
leen een menigte Vragtwagcns , die in 't weder-

keeren Turf zouden konnen medeneemen , *C

welk ook de Karren zouden konnen doen, dié,

uit het Orieanfe Wyn te Parys brengen. Dé
Turfkuilen van Etampes zouden ook zelfs niet on-

nut zyn voor het GAtinois; byna al de Wyn van

dit Canton trekt, in het gaan naar Parys, door

Etampes; by gevolg, zouden de Voerluiden o^

hunne te rug reize hunne Karren ^ die zy gemeen-

4.yk ledig wederbrengen, met Turf konnen be-

vragten. Een Pakhuis te Etampes opgeregt,

zou deze belading veel gemakkelyker maaken, dié

anders eenig Beletzel zou konnen lyden ; alzod

'de Voerlieden, die ledig van Parys komen, ver-

i)ligt zyn om Vloerfteenen te laden voor den Weg
X Deel. P r^i
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na Orieans, die zy opnemen teEftrechy, en los*

fen teEtampes; uitgenomen in gevalle zy ver-

pligt zyn dezelve te brengen ter plaatfen op

hunne Reis, die noodig hebben gerepareerd te

worden.

't Is zekerlyk niet uit gebrek van Turf, dat

dit Ontwerp in de nabuurfchap van Etampes niet

ter uitvoer word gebragt; de uitgravingen, wel-

ke men daar op verfcheide plaatfen in de Velden,

onder het Gebied van die Stad
, gedaan heeft , heb-

ben Turf doen ontdekken , die niet wykt in

deugd voor die van Villeroy. De Graften, die

gegraven zyn by de Kafteelen van Chamarante

en van het groote Jeurre, zyn gedolven in klaa-

re Turf, en wel zoodanige, die niet of zeer wei-

nig mofchagtig, aardagtig of fchulpagtig is; de-

zelve zyn van eene fchoone zwarte Koleur; zy

zyn zwaar , branden heel wel aan een gemeen

Vuur, en daar is geen reden om te twyfielen,

of men zou 'er zeer goede Kolen van konnen

inaaken.

De Nabuurfchap van de Kafteelen van Chama-

rante en van het groote Jeurre , zyn de eenigfte

Plaatfen niet , die Turf zouden geeven. De ge-

heele Landftreek, waar door de Rivieren, wel-

ke Etampes befpoelen , vloeijen , zou ze ook

uitleveren. In die geheele uitgeftrektheid graaft

men niet in de Grond, of men ontmoet bewyzen

van Turf: men heeft ze zelfs gehaald uit eenige

Tuinen in een Wyk van de Stad genaamd h
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Pdsiré; deze heeft dikmaals een blaauwe Koléur.

Deze Koleur heeft zy waarfchynJyk ontvangen

van eenige Roeftagtige Deelen , die gevonden

kennen woi^den in de Planten , en van de Dier-

lyke Deëkn, welke de Schulpviflenj de andere

Vjffen en de gekurve Diertjes, verrottende daar

in overlaten, wanneer 'er gevonden worden op

de Planten 3 waar van de Turf voortkomt. Dit

is een foort van Berlynfch Blauw, uit de Natuur

voortkomende : waar uit raen miffchien zou kon-

nen bcfluiten, dat het niet onmogelyk zouzyn^
om uit de Turf een dergelyke Koleur te krygen.

Schoon men geen Bewyzen had voor 't geen

ik zoo even heb aangehaald, dat *er in de Na-
buurfchap van Etampes waarlyk Turf is ; alles

zou zamenloopen om te denken , dat men ze daar

moeft vinden. De "Weilanden zyn 'er, op veele

plaatfen , niét beter, dan te Villeroy : het Lifch,

de Biezen, Cy^eroïdes^ het gramen Parnafji^ Li-

«agroJJis^ en andere Planten van magere Lan-
den, worden daar aangetroffen ; daarenboven gaat

^e Rivier van Etampes voorby Villeroy , en loopt

te Corbeil in de Seine , na met die van Effone

vereenigd te zyn.

De Turfkuilen van Ecampes zyn , om zoo te

fpreken, niets anders dan een agtervolging van
die van Villeroy, in één woord, alle de Landen,
die ingeflooten zyn tuflchen de Sprugtels , waar
mede de Rivier van Etampes uitvloeit , zyn waar-
Tchynlykmët Turf vervuld, en men moet, naar

X. Deei,. P 2 myn
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myngedagten, het zelfde zeggen van dieLandefl,

die door de Rivier d'Eflbne befproeid worden:

die, welke ik doorwandeld heb, hebben my de

zelfde Planten doen zien, als die van Etampes

en van Villeroy ; zy gaan dezelven , in deugd , ook

niet te boven: railTchien zyn zy zelfs nog een

weinig flegter dan de andere.

Voorts is dit Gevoelen ook niet nieuw, naar-

dien de Heer de Lamberville de Rivier van

Etampes ftelt onder 't getal van die, waar van de

Oevers vol Turfkuilen zyn , en hoewel dezen

Schryvcr dunkt het niet te konnen onderneemen,

dan op Proefneemingen, welke hy gedaan had,

of waar van by kennis kon gehad hebben, het

wordt meer en meer bevcftigd. Alle dagen ont-

dekken fommigc Lieden Turf in eenige derplaat-

fen, welke in het Verhaal van den Heer de Lam-
berville zyn aangewezen, en meenen daar

door iets nieuws ontdekt te hebben : een Ont-

dekking, zoo het 'er een is, die onzen Schryver

ïiioet toegerekend worden, of waar op hy ten

minftcn vermoeden hadt gehad. Aan den Heer

DE Lamberville zal men altoos verfchuldigd

zyn, de algemeene kennis van de wonderbaar-

baarlykc menigte Turfkuilen, welke Vrankryk

inüuit: als men 'er niet meer opent , dan men tot

nog toe doet, zulks zal niet zyn by gebrek, dat

men een groot getal plaatfen weet, die ze wel

zouden uitleveren. De Heer de Lambervil-

le geeft een Lyft op van de Rivieren, die uit-

loo-
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7

loopen in de Soranie, de Seine, de Loircj de

Rhóne, de Garonne en de Charantc ; en by

geefc voor, dat alle deze Rivieren vloeijen door

Veen Landen; hy noemt zelfs veelc plaatfen oni-

ftreeks Parys.

Dnar is geen cwyfFel aan, ofmen zou veel ver;»

fcheidenheid vinden, ten opzigte van de deugd,

in deze onderfcheiden Turfkuilen van Vrankryk.

Men heeft my, by voorbeeld, verzekerd, dat

men ze gegraven had te Garges, by Parys, wel-

ker hoedanigheid niet al te beftig was, zynde

deze Turf te veel met Aarde vermengd, behal-

ven dat zy niet meer dan twee Steek diepte had,

dat is,' twee Voeten of daar omtrent , 't welk

de langte is van twee Spaaden. Indien men dier-

gelyke Turf op verfcheide plaatfen vindt, zoo

zal het ook zekerlyk wel gebeuren , dat men ze

op veel andere plaatfen zal vinden, die zeer goed

zyn: die, welke gegraven wordt te BourmwD'iïk

^

na by la Ferte-milon, is van dien aart, zoo wel

als die van Croui na by Meaux ; h Bequet , een

plaats niet ver van Beauvais afgelegen^ levert

een Turf uit die grys, ligt, mofchagtig en vol

Riet is, en Bruneval , Parochie van Marlemont,

levert ?er een uit, die nog beter is dan deze: zy

is zwaar , zwart , en maakt een levendiger en lan-

ger Vuur. Deze Turf geeft , in 't branden, een

ligt gruis, 't welk veel gelykt na dat uit de

Werkplaatfcn van de Yzer Smeeden ; zy is als

pet bobbels opgerezen, geel^ bruin, zwart en

X. Deel, P 3 ros
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ros gemarmerd. De Landftreeken, omtrent Pd»

ronne, verfchafFen 'er ée'n, die aan de eerfte van

deze twee gclyk is. Ik heb 'er een gekregen,

komende van DienviUe in het Bisdom van Troics

in Champagne : zy is een van de flegtfte , die ik

gezien heb ; zy is grys , Aardagüg ; en fchynt

ook Schulpagtig te zyn.

Ik geloof dat de Velden van VEmwence, na-

by Donzy in Nivernois, 'er ook zouden konnen

iiicleveren. Deze Velden hebben my toegefchee-

iien waare Veenlandea te zyn. De Grond is

voqrzien van geheele zwartagtige of geelagtigc

Boomen, waar van de Takken of Stammen dik-

wils bulten de Wallen van de Beekcn, die in

deze Velden zyn , uitfteken , en voor Balken

dienen, om deze Beeken te paffceren. Het heefc

my toegefcheenen, dat de Velden van Forges

van die zelfde natuur waren; zy zyn vol Plan-

ten jdie tot de groeijing der Turf bekwaam zyn,

en zcci beevende als men 'er op loopt. De Turf

daar van zou raiffchien niet anders dan Mofchag-

tig konnen zyn. Die van Sasnt-Legcr en-lvej}-

ms gelykcn in verfcheidc opzigten veel na deeze,

Eindelyk, om geen langer optelling te doen van

de Landen, welke ik heb mogen zien, en waar

uit ik denk dat men Turf zou konnen haaien ; is

het genpeg te zeggen , dat Vrankryk daar meede

vervuld fchynt te zyn, en dat het meer dan

waarfchynlyk is, dat het Gevoelen van den Heer

DE Lambhrville de waarheid zy, en dat de

Lan-
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Landen, die gelegen zyn aan de Oevers van die

Rivieren, waar van hy een Lyft opgeefc, wc-

zenlyk waare Veenlanden te zyn.

Het zou zekerlyk te wenfchen zyn, dat dit Ge-

voelen beveftigd wierd , door vermenigvuldigd

onderzoek, en voor al door het graaven. Bebal-

yen het algemeen Nut,'c welk daar uit zou onc-

ftaan ^ 'c geen het voornaame Doelwit in zulk'

fporc van Onderzoekingen moet zyn , zou de Na-

tuurlyke FJiftorie niet dan veel daar by konncii

winnen: men zou, op eene onwederfprekclyke

wyze , de voortbrenging en zamenftelling der

Turven konnen bepaalen , en alle de twyfFelingcn

wegnemen, welke men over deze twee punten

zou konnen hebben : indien het maar billyk is

daar omtrent te twyfelen, gelyk ik in 't begin

van dit Vertoog heb gezegd. Alle de Waar-
nemingen, die men tot deze dag toe daaromtrent

gedaan heeft, doen ons vaftftellenj dat zy dage-

lyks voortgebragt worden, en dat zy niet anders

ontftaan dan uit de Verrotting der Veldgevvaffen.

Dat geene, 't welk dagelyks onder onze Oo-
gen voorvalt , dient ook ter beveiliging van de-

ze Waarneemingen. Sommige Med, wat is die

anders dan een foort van Turf? Niers gelykt daar

beter na, dan die, welke men byna door geheel

Normandie gebruikt. Deze Meft is dik van zelf-

ftandigheid y egaal vermengd , vet , fmeerig en

zwart: zy word met de Graaf afgeftoken, even

als de Turven, en de Plaggen, welke men daar

X. Deel. P 4 van
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yan maakte zouden door hen, die deze foortca

van Meft niet en de Turf al kenden , zeer wei

voor Kluiten Turf konnen genomen worden.

Deze Meft word op de volgende Manier ver*

gaard. Men graaft voor de Scaldcuren Kuilen,

diegrooter of klcinder zyn, naar de hoeveelheid

yan Meft welke men heeft, om daar in te doen;

deze Kuilen hebben gemeenlykzes of zeven Voe-

ten diepte, en twaalf of vyftien Voeten breedte:

nien reinigt alle Wecken de Stallen, orr^ de Meft

in den Kuil te draagen ; daar fpreidt men ze zorg-

vuldig uit, op de zelfde wys als men het Stroi?

onder de Paarden ftrooic: dit herhaalt men dus,

tot dat de Kuil vol is. (Somtyds zyn zy zelfs op-

gehoopt vol.y De Meft wordt daar uit gehaald

omtrent de Maand September ^ om ze op het

Land te brengen , zonder dat men 'er anders iets

aan doe. De Boeren yermengen de Meft uit al de

Stallen , dat is van Paarden , Koeijen en Schaapen

:

men maakt de Stallen der Koeijen , even als die

der Paarden , alle agt <^agen fchoon , en die dei-

Schaapen om de Maand: zulke Meft, onder wel-

ke ook die van de Schaapen is , is de befte ter

bemefting. Dat men de Kuilen voor de deuren

der Stallen maakt, ora dus in '-c gaan en komen

de Meft te betreeden, gefchiedt waarfchynlyk

met oogmerk om ze neer te drukken en eer te.

doen rotten : 't welk egter niet vollcomen nood-

zaakelyk fchynt, nadien in de Steden deze Kui-

len aan den Buitenkant gemaakt worden, dat is

^\jiten de Poort, Zy^
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Tiys die Proeven zoeken te doen, om te be-

."^yzen dat de PlantgewalTen Turf kunnen voort-

brengen , en zelfs binnen weinig tyds , zoudea

?er eene gevonden hebben, die alle Jaaren dui-

zende maaien herhaald wordt , indien zy gelet

Iiadden op de wyze, op ^i^elke men de Melt in

Normandie maakt, of indien zy dezelve gewe-

ten hadden. Men zou geen Proeven kunnen

doen , meer in 't groot en in grooter getal. De-

ze Menfchen zouden zig dan niet zoo zeer op-

gehouden hebben met berigt te geven , dat de

Bladen, die opeengehoopt waren in een Vaas,

die voor de Lugt was bloot gefteld in een Tuin,

onder de Boomen, in Turf veranderd waren.

De Metthoopen van Normandie, gedroogd zyn-

de , branden als Turf j 't gebeurt zelfs fomcyds

dat zy van zelf heet worden en in brand raaken

:

gelyk verhaald wordt in de Meraoriën van deze

Akademie, agter een Brief, die my over dit On-

derwerp gefchreven is door den Chirurgyn van 's

Konings Stoetery.

Het is dan onnut, toevlugt te neemen toe

200 v^ele Onderflellingen, als men gemaakt heeft,

om den oorfprong der Turven te verklaaren : te

gelooven dat zy dien verfchuldigd zyn aan de

eene foort van Plantgewas meer dan aan een an-

dere ; zig te verbeelden dat het noodzakelyk zy

tot de voortbrenging der Turven , dat de Re-
gens op de Velden een zwarte Aarde nederleg-

gen , afgefpoeld van de nabuurige Bergen , al-

X. Deel. P ^ waay
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waar z^ dooi de Hey op gegroeid is. Niet, dat'

ik geloof, dat deze Aarde daar toe onnut zou

zyn: ik geloof, in tegendeel, dat zy niet nalaat

het haare daar aan toe te brengen ; gn het fchynt

wel, dat zy wezendyk om zekere oorzaak daar

in komt. 't Is meer dan vvaarfchynlyk, dat de

Regens van deze Bergen Scoffen afbrengen, wel-

ke in de zamenftelling van eenigc Turven komen;

naardien men, gelyk ik in de Bpfchryving der

Turfkuilen van Vjileroy gezegd heb, onder de

Rivier- Schulpen ook Land Schulpen vindt, en

dat deze Schulp-VilTen gemeenlyk leeven onder

de Steentjes, of op de Planten die op de Bergen

zyn. De kleme Barilkts^ de zoogenaamde Gerlt-

en Tarw-korrels, behooren tot deze Schulpen.

Alle foorten van PJantgewalTen zyn, naar myn
denkbeeld

j
goed om de Turf te maaken : daar ko-

men 'er van alle Geflagten en Soorten in derzel-

rer zamenftelling; de Hey, de Wilgen en an-

dere Planten ofBoomen, welke men bekwaam

geaclit heoft tot dit einde^ zyn 'er met bekwaa-

mer toe dan andere , en zy neemen de zwarte

Kleur, welke de Turven hebben, niet eer aan,

dan alle andere GewalTen. Vindt men niet alle

dagen, in deBolTchen , Bladen van Eiken-, Kar-

ftengen-, Note- en Populier-Boomen, die deze

Kleur hebben aangenomen, wanneer zy in natte

Kuilen, Poelen of ftaande Wateren gevallen zyn?

Weet men niet dat het Hooy, 't welk een meng-

zel is van verfcheiderley Planten, zwart wordt

zoo
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ZOO lang het in de Regen blyft; of zoo het door-

weekt is geworden in het Water, dat Ibmtyds

de Landen bedekt in de Overftroomingen (aver-

Jes 4'eau), die geduurende den Hooytyd voor-

vallen ? De Mefthoopen , eindelyk , waar rati

ik hier boven heb gefproken, neemen die geen

Zwarte Kleur aan, hoewel die Meft niet dan af-

komftig is van verrot Koorn-, Rogge- of Haver-

Stroo. De zwarte Kleur , welke de Planten

door 't rotten krygen,komc alleen van de Broei-

jing, die zy ondergaan terwyl zy rotten. Te

vergeefs zou men de oorzaak zoeken in eene Bi-

tumineufe Stoffe , welke men zeer willekeurig

aanneemt;, om deze Kleur te verklaaren, en wel-

ke men doet aanbrengen door de Rivieren, die

door dit Land loopen. Lidien het Water van

deze Rivieren , door Deftillatie, dergelyke Stof-

fen uitlevert, zoo zullen deze Rivieren dezelve

eerder uit de Turfkuilen zelf gehaald hebben,

dan dat zy aan dezclven deze Stoffen zouden heb-

ben medegedeeld. Het Water van de Rivier

d*Etamps is zekerlyk niet met dergelyke Zwa-

velagtige Stoffe vervuld: hetzelve vloeit op een

zuiver ^and ,. en komt af van de Bergen , die

ook uit zoodanig Zand beftaan : het is zeer helder en

fmakeloos,en evenwel zyn 'er Veenlanden aan de

Oevers van die Rivier. Dat de Somme zekere Stof-

fen opwerpt, die eenige Bitumineufe hoedanigheid

hebben, komt, naar myn gedagten, nergens van

daan , dan om dat l:üiar Bodem uit enkelVeen beftaat.

X. Deel. De
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De Vette en Olieagtige Stoffe, welke de Turf

in ?c deltilleeren kan gceven , moet men niet zoe-

ken dan in de Plantgewaffen, waar uit zy voort-

komt. Wanneer de Planten, met Water door-

weekt, verrotten , moeten de Zouten eerft ont-

bonden worden, en het Water, met deze Zoii-

ten bezwangerd, moet vervolgens werken op de

Olieagtige Deelen van deze zelve Planten, en,

door vcreeniging,een foort van Zccpige of Zwa.
vclagtige Stoffe voortbrengen, bekwaam om aan

de Turf die Sraeerigheid en dat Vet te bezorgen ,

dat zy heeft. De Yzeragtige Deelen, waar me-

de al de Planten meer of min vervuld zyn , met

deze Zeepagtigc Deelen vermengd , zyn genoeg

om al de Turf te kleuren. Men weet dat een

zeer kleine veelheid van Kleurende deeltjes dik-

•wils genoeg is om een zeer groote Hoop te kleu-

ren : bygevolg fchynt het my yrugteloos , een

bitumen te willen uitvinden om de Zwartheid

der Turven op te helderen.

Indien men bevond, dat de Verklaaring, wel-

ke ik geef over de Voortbrenging van de Zeep- of

Zwavelagtige Stoffe der Turven, niet voldoen-

de was, of dat men, die toeftaande, daar uit zig

niet genoeg redden kon , om aan de Turven die

Smeerigheid te geeven, welke zy hebben ; dan

zou ik antwoorden, hoe het my toefchynt dat de

Schulpvisjes, ïnfekten en zelfs de Viffchen^ die

vergaan moeten, terwyl de Turven voortkomen,

^eel daar aan kunnen toebrengen. De Turf on-

der-
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dergaat, ten naaften by, even *t zelfde dat plaat»

heeft in opzigt van de Meft, waar vanikgcfpro-

ken heb : deze Meft is beladen met Dierlykc

Deelen , komende van de uitwerpfels der Bees-

ten, aan welken zy tot een Legerplaatsheeft ge-

diend.

Ik geloof ondertuiTchen niet, dat het noodig

zy , tot dit tweede Middel toevlugt te ncemen ,

om een uitlegging te geeven van de Kleur, en

Smeerigheid van de Turf. Men vindt in veel

Elzen- of Wilgen-Boflchen een Slykagtigen, vet-

ten en zv/arten Grond, die nergens anders van

komt, dan door het bederven van de Bladen en

van de Boomen, die de Hout-Bosjes formeeren ,

welke op deze plaatfen groeijen. Ik heb in de na-

buurfchap van Erampes verfcheide maaien op der-

gelyke plaatfen geweeft, waar van de Grond zeer

zwart en Slykerig was : invoegen dat het niec

onmogelyk zou zyn , om uit deze Aarde een

foort van Turf te maken, indien men ze kneed-

de, en men haar vervolgens de gedaante van Tur-

ven gaf^ gelyk de Hollanders doen, in het be-

reiden van de Turf, welke zy gebruiken.

Men kan dus, zoo ik meene, op eene voldoe-

nende wyze uitleggen, alles wat de Turf aan-

gaat , door het geen wy alle dagen voor onze

Oogen zien gebeuren , en zonder toevlugt te ne-

men tot zoo vergezogte Oorzaaken , als die wd-
ke verfcheide Schryvers overhoop haaien om het.

X. Deel. te
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te verklaaren. Indien men , naamelyk , zig bepaal-

de om te zeggen, dat het niet wel mogelyk is te

begrypen^ hoe een zoo groote menigte Turven,

als men uit eenige Veenlanden graaft , heeft ken-

nen voortkomen ; wanneer men alleen voor re-

den van den oorfprong dezer Turven geeft het

VooTtbrengzel ran de verrotting der Planten , in

de Velden die nu Turfkuilen geworden zvn. In-

dien men, zeg ik, deze zwaarigheid maakte, zou

ik verzoeken in aanmerking te nemen , dat in

voorgaande tyden , toen het Land dat wy nu be-

woonen , woed was , die Weiden ook van geen

gebruik waren; dat het Hooy, 't welkizy alle

Jaaren voortbragten , in de zamenftellirtg van de-

ze Turven kwam , dewyl dit Hooy ftaande ver-

rotte, en niet gelyk hedendaags afgemaaid werdt

tot gebruik voor de Beeften die ons dienftbaa^

zyn. Tegenwoordig geeven zelfs de flegtfte Wei-
landen de meefte Turf, en dat alleen , naar myri

gedagten, om dat zy niet gemaaid worden ; zyn-

de de Planten, waar door zy beflagen worden ,

juift niet zeer naar de fmaak van het tamme Vee;

want ik zou niet ligt gelooven , dat dit uit de

Planten zelfs ontftaat, en dat de Grasagtige Plan-

ten, gelyk de Liezen, Biezen en andere van de-

ze Klafle, die inzonderheid op flegte Weilanden

worden gevonden, bekwaamer zouden zyn om
Turf voort te brengen, dan alle andere Planten,

zelfs van de befte Landen.

Ik
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Ik befluit dan, uit al het gene in dit Vertoog

gezegd is, dat men de Turf nergens aan verfchul-

digd is , dan aan de VeldgfewalTen : dat deze

Turven dagelyks voortkomen, maar veel minder

dan ten tyde, toen de Veldgewaffen van geea

gebruik voor de JMenffchen wareh : dat Yï"ank-

ryk een menigte Veenlanden bevat , welke het

zeer nuttig zou zyn op te delven : dat die van

Vfl/eroy verdienden gebruikt te wprden, en daï;

Parys daar uit eetl groot nut kan trekken : èin*

delyk , dat het zeer voordeelig zou zyn Turf-

kuilen aan te leggen omftreeks Eiamfes^ ten ge-

bruike van la Bèaiic'e\ eeA voordeel, 't Welk ééa

was van die, welke ik rtiy in dit Vertoog voor-

naanielyk voorgefteld had aan te toonen.

'>

vnvS^- 1 c:i

X. DEEt. VER-



V E R V O L G

DER

VERKLAARINö
Vaneen

VOORSTEL
DER

GEZIGTKÜNDE;
Hoe het bykomt, dat men, met de beide

Oogen te gelyk, de Voorwerpen

• . enkeld ziet:

.:.£nccèóoft den Heer

Du TOUR,
Korrefpondent van de Akademie der JVeetenfcbappen

van Parys , te Riom in Auvergne.

{Mem. de Matbem, ^ de Pbyfique. Tom. IV. Paris 1763;

pag. 499. &c.)

a6.
'I
AE Proefneemingen, die ik in het Ver-

JL^ TOOG, waar van dit een Vervolg
is (*), bygebragt heb, om vall te ftelleni dat^

waft-

C) [De Heer du Tour ziet hier op eea Vertoog,

Joor hem in 't Franfch uitgegeven in de III. Tomé der

Mm, 4c Matb. ö* dt Pbyjiq. oides Sfavans étrangers , daè
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ixanheer de Ziel gevoelig aangedaan wordt dooreet

Beeld van een Voorwerp , dat op het ISetvlies vak een

'der Oogen is getekend^ de indrukhng van het Bee/d,

ontvangen op het overeenkomjiige gedeelte van het IS et-

vlies in '/ andere Oo-g , kragteloos en als niets zy ;

kwamen bcfliffende voor: maar zy hebben het

nadeel van te vereifchen, dat de Gezigts-Affen

gekruift worden tot zulk een trap, dat de Oogen

'er van vermoeid worden j en het is laftig dezel-

ven in deeze betrekkelyke rigting, die al te ge-

drongen is,geduurende een, zelfs maar klein tyd-

beftek , te houden. Deeze Aanmerking werdc

my gemaakt, toen ik de Eer had , van myn Ver-

toog te leezen in de Akademie , en dus heb ik my
Verpligt geoordeeld, om aangaande dit Onder-

werp nieuwe Froefneemingen te verzinnen, be-

vryd van deezen dwang der Oogen, die de eer-

ftep bezwaarlyk in 't werk te ftellen maakt. Zié

hier twecj welke men in de plaats kan doen, en

die gemakkelyker uit te voeren zyn.

27. Ik nam twee platte Schyven Glas , van

een Duim breed, de eene blaauw , de andere

geel gekleurd, en die, te famen gevoegd zynde,

dé

wy vertaald en gebrapt hebben in het VI. Deel dtezer

Uitgezcgte Verhandelingen, uitgegeven in 't jaar 1761,

bladz. 543— 572. De laatlle Nommer der Paragrasfen

was aldaar 25, zo dat deeze, als een Vervolg of By-

voegzel, met 26 moefl; getekend zyn. Van de Afbeel-

dingen der gekleurde Plaat , die daar by gevoegd is-

fpreeken wy op 't end.]

X. DaiL. Q
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de Voorwerpen , welken ik door beiden te ge-

lyk befchouwde, groen gekleurd vertoonden.

Deeze zette ik ieder aan 't end va>n een Papieren

Buis, van binnen zwart gemaakt, en van gely-

ice wydte als de breedte der Glazen was. Toen

één van deeze Buizen aan myn regter, de ande-

re aan myn flinker Oog voegende , en met bei-

den te gelyk kykendc op een Blad wit Papier op

vier of vyf Voeten afftands gelpannen , vertoonde

hetzelve zig nu blaauw , nu geel ; doch nooit

groen, gelykerwys hadt moeten gebeuren, in-

dien de indrukkingen , die ten zelfden tyde ont-

vangen werden op de ovcreenkomfiige gedeelten

van de twee Netvliezen, te famen invloed had-

den gehad op het oordeel, dat ik velde over de

kleur van 't Papier.

28. Wat belangt , dat ik hetzelve nu eens

blaauw, nu eens geel oordeelde te zyn ; ziet men

ligt , dat dit veroorzaakt werde , doordien de

figuur myner Oogen in 't beloop deezer Proef-

neeming veranderde , zodanig , dat de hereeni-

ging der Straalen, die voortkomen uit ieder punt

des Voorwerps, op zekere oogenblikken nader

by het Netvhes voor de blaauwen in het eene

Oog, dan voor de geelen in het andere Oog ge-

fchieddc; v\7aar van het tegendeel plaats had op

andere oogenblikken. Die van de Soort der blaau-

we of geele Sr.raalen, welke het Beeld duidelykft

tekenden, moeften by Voorrang de Ziel aandoen:

zy gaven haare Kleur aan *t Voorwerp.

29.
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19. Dat men een Prisma, 't welk regt op en

neer gehouden wordt , aan een zyner Oogen

voege , zo dat in hetzelve geen andere Licht-

ftraalen komen kunnen , dan dis door het Prisma

heen gebroken zyn, en, het andere Oog houde

men, zo wel als dit, onbedekt en open. 't Is

zeker , dat alsdan zig , op overcenkomftige ge-

deelten der twee Netvliezen , geheel verfchillen-

de Voorwerpen zullen tekenen j, en bygevolg,

indien de indrukkingen, op twee overeenkom-

ftige gedeelten der Netvliezen ontvangen , bei-

den op eenen zelfden tyd de Ziel konden aan-

doen , zou haar Wanbegrip Qafercepion) alsdan zyn

gelyk van een verwarde Schildery , en even als

dat, welk men hebben zou van een Blad Papier,

op het welke men agtervolgelyk, en op elkander,

twee geheel verfchillende Plaaten afgedrukt had.

Dit is egter het gene niet, dat my de Proefnee-

ming heeft uitgeleverd. Nu eens zag ik niets,

dan de enkele Voorwerpen , in het bloote Oog
getekend; dan weder zag ik niets, dan alleen de ge-

nen , welke in het Oog , daar het Prisma voor

gehouden werdt
,

getekend waren , en fomwy-

len kwamen my de Voorwerpen , in het eene

Oog getekend, als vermengd voor, met die in

het andere getekend waren, en dit altoos betrek-

kelyk tot de hoeveelheid van Licht, welke de

Voorwerpen, of de werkelyke figuur rayner Oo-
gen, terugkaatften : want van het eene oogen-

blik tot het andere kwam ik zo ver , door de be-

X. Deel. Q ^ wee-
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weegingen, die ik met het Hoornvlies of met het

Kasje van 't Kryftallyn maakte, van in het Ta-

fereel nieuvi^e Voorwerpen te zien , in de plaats

van anderen, welken ik te vooren daar in gezien

had; maar, in alle deeze Gevallen, was het al-

toos duidelyk in alle zyne deelen •, alles was 'er

net getrokken
,

gekleurd en bepaald.

By aldien men, in plaats van 't Prisma, een

kleinen Spiegel taamelyk digt by een der Oogen

houdt, zo dat hetzelve niet getroffen kan wor-

den, dan alleen door de Lichtftraalen, welken de

Spiegel terugkaatft, en waar van geene tot het

andere Oog komt, terwyl zy beiden open zynj

zal men de zelfde Verfchynzelen hebben als in

de voorgaande Toeftel, waar mede deeze laatfte

volmaakt overeenkomftig is.

30. Ligtelyk begrypt men , dat het Geval

,

wanneer 't gebeurt , dat het Tafereel op den

zelfden tyd Voorwerpen vertoone, die in het

regeer en flinker Oog , beiden, getekend zyn,

en dus, om zo te fpreeken, geformeerd is door

famcngclapte Stukken, niet moet worden aange-

merkt als een wanorde, voortgebragt door den

Samenloop van tVk^ee indrukkingen , welke op

twee overeenkoraftige gedeelten der Netvliezen

ontvangen zyn: maar dat deeze uitwerking daar

uit ontftaat , dat 'er alsdan niet dan zekere ge-

deelten van het eene Netvlies kragcdaadig aange-

daan zyn, met uitflaiting van anderen, die het

dus niet zyn , en welker overeenkomltigcn op

hec
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^let andere Netvlies de eenigften zyn , die 'er in-

drukkingen oncvangcn , welke tot aan de Ziel

doorgaan, en dit uit Oorzaaken, gelyk aan de

genen, welken ik § 28, heb bygebragt: te wee-

ten, dat, zo wel in 't eene als andere Oog, de

Beelden der Voorwerpen niet allen even duide-

lyk zyn , noch allen even onduidelyk : en dac

fommigen duidelyker zyn, by voorbeeld, in het

regter Oog , dan de overcenkomftigen in het flin-

ker Oog, terwyl het tegendeel plaats heeft met

de overige Beelden in het regter Oog, die min-

der duidelyk zyn, dan de overeenkomftige Beel-

den in het flinker Oog. Nu gebeurt het akoos,

dat , van twee overe^nkomfliige Beelden , het

duidelykfte de indrukking vernietigt van het ge-

ne minder duidelyk is, en hier door,, zo wel als

wegens de ongelyke veelheid van Licht, welke

de Voorwerpen in het een en andere Oog gete-

kend kunnen terugkaatzen, is het dat zy beiden,

ieder voor zyn aandeel, toebrengen tot de vor-

ming van het Tafereel. Alles is hier met de

Proefneemingen van § 8. en § 23. overeenkomftig.

31. Men dient in agt te neemen^ dat, wan-

neer het Tafereel dus uit aaneen gelapte ftufc-

ken is famengefteld, zekere Voorwerpen, wel-

ke men in 't zelve onderfcheidt, fomwylen min-

der uitmuntende en een weinig minder duidelyk

zyn , dan indien het Oog, waar in zy zyn ge-

tekend , alleen open ware. Dit zou men , in

den eerfl:en opflag, kunnen toefchryven aan de

^. Deel. Q 3 vee-
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verwarring, welke de tekening van verfchillen-

de Voorwerpen op overeenkomftige gedeelten der

beide Netvliezen kon veroorzaaken : maar, in-

dien dit daar van de eigentlyke Oorzaak was,

waarom zou men niet, evenzo, een dergelyk

gebrek befpeuren in de netheid en levendigheid

van het Tafereel , wanneer hetzelve niet ver-

beeldt dan de enkele Voorwerpen, die in het

bloote Oog getekend zyn? Zie hier een andere

Oorzaak, aan welke het my fchynt natuurlyker

te kunnen toegefchreeven worden. Men kan de

Omftandigheden zodanig begrypen, dat, ingevol-

ge van de ongelykheid des afftands der Voorwer-

pen , die in het een en andere Oog getekend zyn

,

en , van wegen de buigingen, welke de Straalen

ondergaan , die tot het eene door een Prisma ko-

men, en waar van de genen bevryd zyn, die het

andere Oog treffen; de Straalen, gekomen van

ieder punt der Voorwerpen, die zig daar in te-

kenen , om zig in de beide Oogen egaal op de

Netvliezen , of op egaale afftanden van de Net-

vliezen, te kunnen hereenigen , ('t geen noodig

is, op dat het Gezigt van gelyke duidejykheid

zy met de beide Oogen ;) figuurmaakingcn ver-

eifchen, die al te veel van elkander verfchillen:

tot zulk een trap, by voorbeeld, dat de geftal-

ten der Verhevenrondheid van de twee Hoorn-

vliezen bezwaarlyk met elkander kunnen beftaan;

waar door het als onmooglyk wordt, dat alle de

Voorwerpen, die in de Samenftelling komen van

het
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het Tafereel, van egaale duidelykheid zyn. Dee-

ze Omftandigheden , nu, zyn het zonder twyfel,

die gelegenheid tot het Geval gegeven hebben,,

waar van wy hier fpreeken.

32. In de Voorbeelden, daar het Wanbegrip

(^af3rcepmO der Ziel veroorzaakt wordt door de

gelyktydige indrukkingen in de beide Oogen ont-

vangen, die bygebragt zyn in myn eerfte Ver-

toog; is 't de geheele zydc van het Beeld ia een

der Oogen getekend ; (naamelyk het gene zig

bevindt tèr regter hand van deszelfs Gezigcs As,)

en de geheele tegenoverzyde van het Beeld in 'c

andere Oog getekend; (te weeten, het gene zig

ter flinker hand van deszelfs Gezigts-As bevindt;)

die zig aan elkander gevoegd vertoonen , in hec

Wanbegrip der Ziel of het Tafereel. Men ziet

boven dien, in de Proefneeming met het Prisma

of den Spiegel j § 29., dat eenigerley gedeelten

van het Beeld van een der Oogen kunnen als in-

gelapt zyn in het Tafereel, op eene of meer af-

gefcheiden en vrye plaatfen , onder de genen die

niet overeenkoniftige gedeelten der Beelden van

het andere Oog beflaan. De volgende Waarnee-

mingen zullen dit nog duidelyker te kennen

geeven.

33. Men bedekke één der Oogen ,
(het flinker

by voorbeeld,) met een rood gekleurd Glas, en

plaatze zig tegenover een groot Raam, waar van

de Ruiten zig rood zullen vertoonen , indien men
het befchouwt met het flinker Oog alleen. Men

X. Deel. Q 4 fluite
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flulte dan ecrft dit Oog, en den Vinger overend

houdende tuffchen hec regter Oog en het Raam,

zodanig dat dezelve, voor 'c regter Oog, een

der middeifte loodregte ryen van Ruiten bedek-

ke, en dat men vervolgens, zonder den Vinger te

verplaatzen, de beide Oogen open houde; dan

zullen de Ruiten, welken de Vinger voor 't reg-.

ter Oog verbergt, zig rood gekleurd vertoonen,

en deeze alleen: want de andere zullen geen ver-

andering in haare natuurlyke Kleur fchynen te on-

dergaan. Nu is het zeker, dat het Beeld der.

rood gekleurde Ruiten geen plaats kan hebben ,

dan in het flinker Oog alleen , en dat der onge-

kleurde Rulten niet dan in het regter Oog, en

dewyl men , in deeze Omllandigheden , een ry.

van rood gekleurde Ruiten gewaar wordt, tus-

fchen" de ryën der ongekleurde Ruiten in; zo is

'c baarblykelyk , dat , in het Wanbegrip der

Z!el,art gene voortgebragt is door het Beeld van

't regter Oog, in tweën gefneeden en van één.

gefcheldcn wordt door het gene van 't Beeld des,

flinker Oogs is voortgebragt.

34- Hier zullen wy zien, dat de indrukkin-

gen der Beelden, die in de beide Oogen ontvan-

gen z)^ , zig in 't oneindige kunnen doorfiiyden

in het Wanbegrip der Ziel. Men voege een

Piisma aan zyn flinker Oog, en maake den Toe-

fiel zodanig, dat men met hetzelve alleen, dus

, bedekt zynde, eenige kleine blaadjes wit Papier

befchouwen kan , die op ^n bruinen Grond ger

plakt
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plakt zyn , en dat men met het bloote Oog een,

Houten Schotwerk bekyke, dat eenpaariglyk, met

eene minder fterke Kleur dan die van het Papier^

doch fterkere dan die van den Grond, waar op

de Papiertjes aangehecht zyn , is befchilderd. De
beide Oogen alsdan geopend zynde, zo zullen de

Papiertjes zig aan het Befchot vertoonen: dat is

te zeggen , zo veel gedeelten des Beelds van 'c

flinker Oog zullen fchynen tuffchen die des Beelds

van 't regeer Oog yerfpreid te zyn. Nog gemak-

kelyker en met een dergelyken uitflag zal men

de zelfde Proefneemingen kunnen doen, mids in

de plaats van 't Prisma een Spiegeltje brengende,

dat men aan 't flinker Oog voege: gelyk in die

van § 29.

j^5.. De Gevolgen , die ik getrokken heb uit

deeze twee Waarneemingen , kunnen gebruikt

worden om te verklaaren, hoe dat een Blad wit

Papier zig helderer kan vertoonen, wanneer men
het met de beide Oogen, dan wanneer men het

met één Oog befchouwt.

De Oppervlakte van het Blad Papier heeft vry

gewaar wordelyke oreiTenheden, en men kan het-

zelve aanmerken als iamengefteld uit een oneindi-

ge menigte van kleine heuveltjes en holligheden

;

weshalve het onmooglyk voor één onzer Oogen

,

in alle zyne punten, zigtbaar kan zyn. Van dee-

ze punten zyn 'er zekerlyk, die zig niet teke-

nen op het Netvlies van 't eene, en die zig niet-

temin tekenen op het Netvlies van 't andere Oog-:

X. Deel.
Q. 5 op.
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op ieder van de Netvliezen zyn kleine gedeelten

niet getekend, en daar de indrukkingen van het

Beeld geen vat op hebben: de overeenkomftigen

van welke gedeeltens, op het andere Netvlies,

getroffen worden door Straalen, van punten des

Papiers afkomftig , die voor het eerfte Oog niet

zigtbaar zyn. Hierom moet men , inderdaad,

met de beide Oogen meer punten van 't Pa-

pier gewaar worden , en deszelfs Oppervlakte

moet, deswegen, zig blinkender vertoonen, als

men 'er de beide Oogen op geflagen heeft, dan

hetzelve bekykende met één Oog: waar uit

volgt, dat de geheelheid van 't Wanbegrip der

Ziel, kennelyker in 't eerfte Geval, hier ook

niet voortgebragt kan zyn dan door indrukkin-

gen , ontvangen op niet overeenkoraftige gedeel-

ten der Netvliezen, die in het Tafereel ondereen

gemengd zyn, (op die wyze als ik te vooren ge-

zegd heb,) en in geenen decle vereifcht dat de

indrukkingen, op overeenkomftige gedeelten, ten

zelfden tyde gewaarwordelyk zyn.

36. Zie hier een ander ftuk,tot dezelfde ver-

klaring dienende. Na dat ik een gekleurd Glas

aan een van myne Oogen gevoegd had , nam ik

waar, dat een blad Papier my niet zo wit voor-

kwam , toen ik het met de beide Oogen befchouw-

de, als wanneer ik dat Oog, welk met het ge-

kleurde Glas bedekt was, geflooten hield. Het

verfchil was egter klein , zodanig dat men het

niet bemerken kon , dan wanneer ik beurtlings

de
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de Proef daar van nam , door het blad Papier ia

't eerft met het bloote Oog alleen , en daar op

aanftonds met de beide Oogen te gelyk, te be-

fchouwen. Anders, en indien men het begon

te befchouwen met de beide Oogen , oordeelde

men het wit genoeg, om niet te vermoeden, dat

deszelfs Kleur veranderd vfare. Evenwel is het

altoos waar , dat zekere Straalen , van het ge-

kleurde Glas doorgelaten , invloed kunnen hebben

op bet Wanbegrip der Ziel: fchoon hetzelve voor-

naamelyk en byna geheel voortgebragc zy door

die Straalen , welke tot het bloote Oog komen.

Men kan daaromtrent zeggen , even als ten opzigt

van de Waarneeming in § 35., dat de Straalen,

door hec gekleurde Glas gaande, die aandoening

hadden op de Ziel,zodanigen waren, welke vie-

len op gedeelten van het bedekte Oog, mee ze-

kere gedeelten van het bloote Oog overeenkom-

ftig, op welke geene der Straalen vielen, die'

van het blad Papier dit Oog troffen.

37. Ik zal 'er byvoegen, dat ik dergelyke ver-

fchillendheden niet waargenomen heb, wanneer

ik, beide myne Oogen, dochopeen verfchillen-

de manier, gewapend zynde met gekleurde Gla-

zen, het eeneblaauvv, by voorbeeld, het ande-

re geel; beurtlings het Papier in 't eerft met het

een of andere Oog , vervolgens met de beide Oo-
gen te gelyk befchouwde. Alsdan kwam hetzelve

my altoos of egaal geel of egaal blaauw voor,

zonder eenige afneeming van Glans of Kleur: 't

X. Deel, geeq
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geen ik oordeelde daar aan te moeten toefchry-.

ven, dat eene verandering j, welke gemakkelylc

kenbaar is op een wit Voorwerp, het oneindig

minder kan zyn op een Voorwerp van eeniger-.

ley andere Kleur ; om de zelfde reden als eeno

witte Stof zig veel gaauwer bemorll vertoont,

dan eene blaauwe of groene Stof.

§8. De verklaaringen , die ik gegeven heb

van de Vertooningen in § 31, 35, 36; zyn de

oploffingen van zo veele zvvaarigheden , als men

had kunnen inbrengen om, tegen myn Gevoelen,

te beweeren , dat ovcreenkomftige deelen der

twee Beelden kragtdaadig invloed kunnen hebben

op het Gezigt. Ik heb nog een andere Tegen-

werping te keer te gaan, welke daar op fteunt,

dat het Gezigt eerder vermoeid wordt , wanneer

men maar één Oog op het Voorwerp geflagen

heeft, dan wanneer men 'er de beide Oogen op

veftigt. De pooging,die men verpligt is te doen,

om op den zelfden tyd het ééne Oog geflooten,

het andere open te houden, zou buiten twyfel

daar toe iets kunnen doen: maar die zelfde uit-

werking zou niettemin plaats hebben, als men,

om deeze pooging te vcrmyden, allcenlyk het

eene Oog met de Hand of eenig ander ondoor-

fchynend ding bedekte, zo dat men daar, fchoon

open zynde,geen Lichtftraal in liet komen: by-

gevcV is het onvermydelyk, in dit opzigt toe-

vlugt te neemcn tot andere Oorzaaken.

Om deeze te kennen, zo laat ons in den eer-
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ïten opflag aanmerken , dat men twee Soorten van

Gezigt onderfcheiden kan, het eene naauwkeu-

rig, en, om zo te zeggen, werkzaam; het an-

dere verward ^ en , om zo te zeggen , lydelyh

Het werkzaame Gezigt is dat gene, welk plaats

heeft 3 als men zig toelegt om een Voorwerp ia

dier voegen te befchouwen , dat men 'er naauw-

keurig de gedaante, en de deelen waar uit het

famengefteld is , van gewaar worde: gelyk^ by

voorbeeld, als men leeft. Deeze foort van Ge-

zigt vereifcht akoos, of byna altoos, dat zekere

gedeelten van het Oog eene figuur aanneemen^

welke verfchillende is van de gene die zy natuur-

lyk hebben , en in de oogenblikken ^ wanneer

het Oog zig in onwerkzaamheid bevindt ; by

voorbeeld, dat de Oogappel zig vernaauwe of

uitzette; dat het Hoornvlies meer, of hetvoor-

fte gedeelte van 't Kasje van 't Kryftallyn min-

der verhevenrond worde: 't geep zonder eenige

pooging niet gefchieden kan. Het lydelyke of

onwerkzaame Gezigt heeft plaats , als men niet

naauwkeurig agt geeft op eenig Voorwerp in 't

byzonder, en dat, terwyl de Oogen hunne by- '

zondere figuur behouden, men daar in onverfchil-

lig de Beelden ontvangt van de Voorwerpen , die

zig in dezelven, 't zy duidelyk, 't zy verward,

tekenen; zonder wil of gedagte om eenige poo-,

ging te maaken , tot een nette onderfcheiding

van deszelfs gedaante en verfchillende deelen. In

dit laatfte Geval kan ik zeer hgt gelooven^ dat

X« Deül. Hiea
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men niet meer vermoeid worde, wanneer mctt

één Oog open houdt, dan wanneer zy beiden

open zyn. In 'c Geval van *c werkzaarae Gezigt,

in tegendeel, blykt het dat de noodige poogin-

gen , om aan eenig der deelen van het Oog eene

figuur of gcftalte te geeven , die 'er niet natuur-

lyk aan is, niet kunnende nalaaten door langduu-

righeid te vermoeijen, buiten twyfel nog meer

vermoeijen zouden, indien men verpligt was de-

zelven op de beide Oogen , dan op één Oog al-

ken , in 't werk te ftellen ; dat is , indien men , om
een Voorwerp duidelyk te zien , de beide Oogcn

te gelyk gebruiken wilde, dan indien men zig

met één Oog daar toe te vrede hield. Hier uit

volgt, dat wy, zelfs wanneer wy de beide Oo-

gen open hebben, niet moeten tragten hetzelve

duidelyk te zien, dan met één Oog alleen, laa-

rende het andere in onwerkzaamheid : 't welk

toegeftaan zynde ons op de koers brengt om te

verklaaren , waarom het Gezigt meer vermoeid

worde, als men maar één Oog geflagen heeft op

een Vonrwerp, dat men duidelyk wil befchou-

wcn , dan zo zy 'er beiden op gerigt zyn.

Laat ons, ten dien einde, onderftellen, dat in

het Geval, wanneer, de beide Oogen open zyn-

4e, dezelven eenige verandering van de Geftalte

'hunner deelen onder elkander, hebbende te on-

dergaan , en byijevolg eenige pooging moetende

maaken , om een Vc orwerp duidelyk te zien ; 'er

jnaar één zy , *t welk zig daar aan overgeeft en

dat
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dat het andere de Geftalte behoude, die het na-

jtuurlyk heeft ; zo zal dit Oog , waar in het Beeld

verwardelyk of minder nee dan in het eerfte ge-

tekend wordt , in geenen deele vermoeid zyn,

terwyl het andere noodwendig moet vermoeid

zyn , ten einde van zekeren tyd , en niettemin

op ftaande voet verligting zal ontvangen, zodra

men het zyne natuurlyke Geftalte zal laaten we-

der aanneemen, belaftende met de oefening van 't

Gezigt het andere Oog, 't welk zyn Hoorn vlies

en Kryftallyn zal fchikken , om het Voorwerp

duidelyk te kunnen zien , dat een oogenblik van

te vooren niet dan verward voor 't zelve was.

De twee Oogen zullen dus hunne Bedieningen

verwiffelen ,. beurtlings werkzaam zyn en ruften :

geen van beiden zal overlaft gefchieden : daar in

tegendeel , als een van beiden bedekt is of gefloo-

ten , en de oefening van 't Gezigt t'eenemaal op

het andere aankomt , hetzelve , zonder ophou-

den geflagen op V^oor werpen, die men duidelyk

wil zien , noodwendig op 't laatft moet vermoeid

worden door de al te langduurige pooging, wel-

ke hetzelve verpligt is te gebruiken , om cenigen

van zyne deelen in een gedwongene gefchiktheid

te houden. Voor 't overige hebben wyeen baar*

blykelyk bewys van het gene ik opper, Cdat,

fchoon de beide Oogen te gelyk geflagen zyn op

een Voorwerp , dezelven egter gewoonlyk niet

dan beurtlings, en één te gelyk, worden ge-

bruikt tot de oefening van het duidelyk Gezigt ;)

X. Deel. ia
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in de uitkomften der Proeven , die §. 2. en 17C

bygebragt zyn : volgens welken niyne Ougen^

beiden op den zelfden tyd,het eene op een Voor-

werp dat blaauw , het andere op een Voorwerp

"dat geel gekleurd was,geflag«n zyndejikjbeurt-

üngs, dan het blaauwe, dan het geele zag.

Bovendien moet men r.og een andere Oorzaak

erkennen , daar van , dat de oefening van het

duidelyk Gezigt meer vermoeit , indien men maar

<$én Oog open heeft , dan indien zy beiden open

zyn.: te weeten de aandoening van het Licht op

het Neivlies^ welke ^ te fterk zynde of te lang

van duuring, hetzelve laftig is. Als men maar

één Oog open houdt , en gebruikt om duidelyk

te zien ; ondergaat hetzelve, zonder ophouden,

de aandoening van de Bondels ran Straalen , uit

ieder punt des Voorwerps komende, en het on-

dergaat dezelve in haar volle kragt ; dewyl als-'

dan de Straalbondcls haar punt van hereeniging

t)p het Netvlies , of zeer digt aan 't zelve heb-

ten : daar , in tegendeel , dewyl , wanneer de

beide Oogen open zyn, deiselven het Gezigt niet

oefenen dan beurtiings , en ook beurt om beurt

ruften
,

geen van beide de Oogen al te lang ag-

tereen bloot gefteld blyft aan te hevige aandoe-

nin-

(*) Men kan daar omtrent naleezen de Verhandeling

van den lieer Jurin ovsr het duidelyk en onduidelykZien,

[welke agter het Volkomen Samenftel der Optica of Ge-

zij^tkunde van den Eng. Hoogl. R. Smith, een Werk,
dat
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ningen van het Licht : want het Netvlies van hee

wcrkzaame Oog is het eenigfte, dat in haare vol-

le kragt de aandoeningen der Straalbondelen, die

van ieder punt des Voorwerps afkomen, ont-

vangt: door de Geftalte, welke het andere Oog^

dat in onwerkzaamheid is, aanneemt j ontmoeten

de Brandpunten deezer Straalbondelen elkander,

ver voor of ver agter het Netvlies : weshalve

het Beeld des Voorwerps een grooter plaats be-

ilaande, en de Straalen^ die hetzelve tekenen,

over een grooter getal van deelen uitgefpreid zyn-

de 3 wordt het Netvlies 'er met minder kragt door

getroffen, en zo veel te minder j naar dat de Straal

van Verjirooijing, volgens de Onderwyzingen van-

den Heer Jurin, nader komt tot gelykheid met

de Straal va» 'i Waare Beeld^ of die zelfs meer te

boven gaat (*).

39. Laat ons , niettemin , hier opmerken , dat ^

fchoon deeze beurtwilTehng van de werking der

Oogen hun als natuurlyk zy en gemeenlyk plaats

hebbe, wy egter niet nalaaten^ wanneer wy ze

daar toe willen dwingen^ het een zo wel als 't

andere Oog te houden in een ftaat, die voor bei-

den de Voorwerpen genoegzaam duidelyk maakt:

maar in dit Geval zelf zyn het van de Beelden

,

die zig daar in net tekenen , (gelyk ik te voo-

reri

dat in 't jaar 1753, in 't Nederduitfch vertaald, te Am-
verdam by I. TiRioN aan 't licht gegeven is, gevonden
Wordt ]

X. DsiL. R
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ren heb verklaard,) niet dan de onovereenkomftige

deelen, die de Ziel op een gevoelige wyze aan-

doen : Ja is ook , bovendien , deeze ftaat geen

ftaat van dwang ?

40. Om kort te gaan , de Aanmerkingen , die

§ 38. bygebragt zyn , ftellen ons verder in *t

vermoeden, dat 'er een natuurlyke Oorzaak moet

zyn, uit kragt van welke de Beelden, op over-

eenkomftige deelen der Netvliezen getekend

,

nooit kunnen voortbrengen dan indrukkingen,

die aan elkander zeer ongelyk zyn , zodanig dat

de eene uitgewifcht w^orde door de andere, wel-

ke haar in werking overtreft. Indien
,
gelyk ik

gefteld heb, de Oogen^ om geen overlaft te ly-

den door oefening van 't Gezigt, noodig hebben

te ruften , en zig niet tot het duidelyk Zien te

fcbikken dan by tuffchenpoozingen , en bygevolg

beurtlingshet een na 't andere; zo heeft de Schep-

per, wiens inzigten zekerlyk de noodzaaklyk-

heid van deeze beurt wifleling van werking en

ruft beftuurde, bekwaame middelen moeten ge-

bruiken, om te beletten, dat deOogen zig niet

beiden te gelyk vermoeiden j en om dus het eene

in onwerkzaamheid te houden terwyl het andere

werkt, op dat het duidelyk Gezigt niettemin ge-

duurzaam mogt zyn. Het komt ons zekerlyk

niet toe, omtrent de Middelen, welke Zyne

Wysheid uitgekoozen heeft, befliffing te maaken;

maar het fchynt een Middel , zo eenvoudig als
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bÉkwaam tot die Oogmerk geweeft te zyn, dat

de twee Oogen, welken hy aan den Menfche

gaf, niet volftrekt eveneens, maar op zulk eene

manier gefchikt waren, dat, wanneer in het ee-

ne de natuurlyke kromte van het Hoornvlies en

Kryftallyn, naauwkeurig,op het Netvlies de pun-

ten deedt eindigen van de Pieramieden van Straa-

ien, die aldaar een Voorwerp tekenen, dat op

zekeren affiand geplaatft is; dergelyke Straalen,

wegens een weinig verfchü in de Verhevenrond-

heid van het Hoornvlies of Kryftallyn van 't andere

Oog , zig aldaar niet hereenigen dan een weinig

agter of voor het Netvlies: zo dat men, met die

laatfte Oog , niet zo duidelyk kan zien, zondef

een genoegzaame pooging te doen , 't zy door

verandering van de kromte van het HoornvlieS

oF Kryftallyn, om de famenlooping der Straalen

Van eiken bondel in het Oog te vermeerderen of

te verminderen. Deeze verfchillendheden , ih

de Oogen van ieder Menfch (waar van de onder-

ftelling zo veel te aanneemelyker moet voorko-

men, als dezelve verder af is van onder elkandef

die naauwkeurige overeenkomftigheid van Maak-

zel te vereifchen, van welke de Natuur, vol-

i ^ens 't Gevoelen van vermaarde Philofoophen,

geen Voorbeelden uitlevert:) eens toegeftaaii

H zynde, begrypt men ligtelyk dat*, wanneer een

Voorwerp zig duidelyk in één der Oogen zal

tekenen, deszelfs Beeld noodvvendig minder net

X. Deel. R ^ moet
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moet zyn in het andere Oog: om dat de Waaf*

neemer hetzelve duidclyk onderfcheidende , uit

kragtc van de indrukking des Beelds inhet eerfte

ontvangen, zig gaarne een overtollige dwang en

pooging befpasren zal , welke 'er vereifcht zou

worden, om het Beeld daar van even zo duide-

lyk te niaaken in het andere. Daar wordt der-

halve, in de gewoone Gevallen, niet meer dan

één Oog gebruikt om duidelyk te zien; terwyl

op dat Oogenblik het andere ruften zal , en zyn

Werk onagtzaaralyk verrigten ; behoudens dat

het zyn beurt heeft om te Zien, in de oogen-

blikken van Ruft, welken het eerfte Oog behoeft.

41. Deeze onoverecnkomftigheid van Maakzel

der beide Oogen kan dus algemeen worden geagt,

en bet zou mifTchien , indien 'er eenig Dier ge-

vonden werde^ dat de twee Oogen natuurlyk

eveneens gefatfoeneerd hadt, eene zeldzaame uit-

zondering van den algemcenen Regel zyn. 't Is

eene reeds bekende Zaak, dat in de meefte Men-

fchen de twee Ooeen het duidelyk Gezigt niet

op den zelfden afftand hebben. Voorts begrypt

men, op de OndcrfteUing,die door my geopperd

is, zeer ligt; hoe in de gewoone Gevallen , en

wanneer het Gezigt, om zo te fpreeken, aan

zig zelf is overgelaten ; de indrukkingen, door

Beelden gemaakt , die op de beide Netvliezen

getekend zyn, onegaal zynde; 'er eene is, wel-

ke by voorrang de Ziel aandoet, die geen op-

let-

I
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lettendheid heeft op de andere: als ook waarom,

in de gewoone Gevallen , het geheele duidelykc

gedeelte van het Tafereel, of van het Wanbe-
grip der Ziel, niet voortkomt dan van eene ag-

tereenvolging der twee Beelden; ja zelfs ten op-

zigt van die Gevallen, daar het Gezigt gedwon-

gen is, en daar men pooging doet, om de beide

Oogen tevens te gebruiken tot de befcliouwing

van een Voorwerp, m.oet men zig verbeelden,

dat, gelyk het niet noodig is, om het Voor-

werp duidelyk re zien , dat de Lichtftraalcn uit

'ieder van deszelfs Punten voortkomende, naauw»

keurig op het Netvlies hereenigd worden ; men
de pooging nooit tot zulk een uiterftc voortzet,

dat deeze Straalen egaal hereenigd worden op de

Netvliezen, of op gelyke afftanden van dczclven,-

in de beide Oogen, en dat 'er dus altoos een der

twee Beelden gevonden wordt, 't welk netter

getekend is dan het andere, en dus het voordeel

heeft, van de Ziel by voorrang aan te doen. Zelfs

kan men zig bovendien verbeelden, dat zy in an-

dere opzigten nog genoegzaam verfchillen zullen,

om hunne indrukkingen nooit of byna nooit die

egaalheid te doen hebben, welke hun beiden op

den zelfden tyd kragtdaadig zou maaken (*).

Hier

(*) [Agter dit Vertoog van den Heer du Tour, voigt

een Lyflje van cenige Drukfeilen in het voorgaande, en
mpn merkt aan , dat verfcheide Figuuren van de Plasten
X. Deel. R 3 ia.
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Hier zou my nog overblyven , dat ik het Grond*

beginzel, tot het welke ik toevlugt genomen heb

om te verkiaaren, hoe het bykomt, dat wy de

Voorwerpen , welker Beelden in onze Oogen

dubbeld zyn, maar enkeld zien; toepafte op eeni-

ge Verfchynzelen , welke ons het Scheel-zien uit-

levert : doch dit Onderwerp zal ik fpaaren tot

een byzonder Vertoog.

H.

in Tom. UT. des Mem. de Math. £? de Phyf. verkeerd ge-

maakt of omgekeerd waren door den Plaatfnyder. oni

dat hy in 't Graveercn geen Spiegel hadt gebruikt. Alle

die Fouten had ik by't uitgeeven van 't gedagte Vertoog,

in 't VI. Dkel deezer Uitgezegte Verhandelingen, reeds

gezien en veranderd.]

VER-



VERTOOG
OVER DE

ONTBINDING
VAN

ZWAVEL
I N

WY|SIGEEST:
DOOR DEN Heer

Graaf van LAURAGUAIS,
Adjundb van de Koninglyke Akademie der Weeten»

fcbappen van Parys^ in de ÏVerktuigkunde,

{Mem. de l'yicad. Royale des Sciences de- Paris, de I'Ann.

1758. Paris 1763. pag. 9.)

ALle de Chymiften hadden gezegd, dat de

Zwavel niet ontbindbaar was in Wyn-
geeft. Na dat ik de natuur van deeze twee Zelf-

ftandigheden overwoogen ; na dat ik befpeurd had,

dat zy zig vereenigen moeften door hun Phlogis'

ticum^ in de Zwavel een der Elementen zynde,

die deeze gemengde StofFe famenftellen ; in de

Wyngeeft een der genen , die deszelfs Olie uit-

X. Deel. R 4 maa-
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maaken ; zo poogde ik deeze twee Lighaamen t«

vereenigen , om het Grondbeginzel van de Solu-

tiën dpr Qlieagtige Ontbindvogten algemeen te

maaken, of om de Wetten te ontdekken, die

dezelven in zekere Omftandigheden beletten te

werken. Ik begon mynen arbeid in de Maand

November des Jaars 1757: ik nam gewoonen

Wyngeeft en liet 'er ongevaar een Pond van koo-

ken op twee Oneen andermaal gefublimeerde

Zwavelbloem: ik deed het by elkander in een.

Pellikaan, vyelk Vat ik uitkoos, om dat het zeer

bekwaam is tot die foort van Cohobatie : dit

mengzel hield ik by de vier Uuren over 't Vuur,

zpnder dat 'er eenige vereeniging plaats hadt.

Maar, bemerkt hebbende, hoe het onmoog-

lyk ware, dat deeze Lighaamen zig yereenigdcn,

dewyl de Wyngeeft, wegens zyne vlugheid, al-

leen deftilleerde , en dat deeze foort van Digeftie

fiiy geene vereeniging tuffchen deeze twee We-j

zens uitleveren kon , uit hoofde van de famenge-

boopte zelfftandigheid van de Zwavel, (ger

merkt de famengehoopthetd dikwils het enkele

is , dat twee Lighaamen belet zig te vereenigen :)

zo bediende ik my van een Toeftel , dien de

Heer Rouelle uitgevonden heeft, om het by-

tend Sublimaat onmiddelyk te maaken door den

Z'uuren Geeft van Zee-Zout , en waar door de

Lighaamen, die men bearbeidt, in een ftaat van

Yerceniging gebragt worden.

ïk nam twee kleine Retorten, en deed Bloera

van.
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van Zwavel in de eene, Wyngeeft in de andere:

haar Snoeten voegde ik in een gemeen Recipiënt,

en maakte het Vuur niet fterker dan noodig was

om deeze beide StofFen te doen uitwaafemen:

Cwant het is in de ilaat van Dampen dat haare

deeltjes zig vereenigen.) Ik kreeg een Vogt, dac

flaauvvelyk Barnfteenagtig was, van eene fcherpe,

doordringende Reuk , taaraelyk gclykende naar

die van Balfamus Sulp^hurss. Myn Vogt gefiltreerd

hebbende, deed ik 'er een gedeelte van met Wa-
ter precipiteeren: toen wierdt het troebel, on-

doorfchynende ; het vereenigde zig met Wyn-r ,

geeft ; de Zwavel fcheidde 'er zig van af, en

maakte een Zetzel op den bodem, van het Vat.

Maar, dewyl deeze Toeftel belemmerende is,

bedagt ik een anderen , die eenvoudiger en ge-

makkelyker was, en met welken de beide ZelP-

ftandigheden niet meer dan juift zulk een trap van

Warmte ondergaan, als 'er tot de Uitwaafeming

vereifcht wordt.

Ik nam een groote Kolf, die ik in 't Zandbad

plaatfte: in deeze Kolf deed ik Bloem van Zwa-
vel, en vervolgens een Bokaal met Wyngeeft:

de Kolf zette ik den Helm op en voegde /er

een Phiool tot Ontvanger aan. Dewyl de Zwa-
vel moeielylcer fmelt, dan de Wyngeeft uitwaa-

femt, door de werking van een weinig Vuur; zo

neemt dezelve een veel grooter trap van Warm-
te aan, dan de Wyngeeft doet, die in de Bo-
kaal vervat is. Dxis mengen deeze twee Zelf-

X. Deel. R c fiaa-
•
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ftandigheden , in het uitdampen, haare deeltjea-

ondereen , en de Bewerking gefchiedt vaardiger,

om dat 'er meer deeltjes zyn , die zig te gelyk

in de zelfde ruimte vcreenigen.

Deeze Proefneeming , verfcheide maaien door

ray herhaald zynde, gelukte altoos : maar, alzo

ik my van gewoonen Wyngeelt had bediend

,

vreesde ik dat de Olie, die daarmede rykclykis

vereenigd , misleiden raogt. Om my daar van

te verzekeren , nam ik Wyngeeft , die naar de

manier van Kunkel was toebereid, en hervat-

te de Proefneeming, die wederom flaagde: maar

de dus gerektificeerde Wyngeell belaadde zig met
minder Zwavel, dan de Wyngeeft, dien ik in 'c

eerft gebruikt had.

Ik heb getragt een grooter veelheid Zwavel,
door herhaalde Cohobaticn , daar mede te veree-

nigen , doch ik heb verfchil tuffchen de Produk-

ten waargenomen. Dit moet daar van daan ko-

men, dat, in 't deftillecren van deeze Solutie,

de Wyngeeft de Zwavel verlaat ,
gaande alleen

over: een Verfchynzcl, welk men in 't deftillee-

ren der Solutie van een Harft ziet gebeuren.

Twee middelen waren 'er, om de veelheid te

weeten van de Zwavel, die zig met den Wyn-
geeft hadt ingelyfd: het eerfte, de Zwavel te pre-

cipiteeren , het Vogt te fikreeren, en het Over-

blyfzel, na dat hetzelve gedroogd was, te wee-

gen; maar, dewyl 'er zeer weinig Zwavel inis,

en men naauwlyks beletten kan, dat 'er niet ee-

ïiige
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eenige Stofjes van blyven op het Vloeipapier ; zo

heb ik beter geagt, de betrekkelyke zwaarte van

myne Solutie met die van den Wyngeeft te ver-

gelyken. Dus bevond ik, dat in een Once en

zes Drachmen Vogts een weinig meer dan tien

Greinen Zwavel ontbonden waren ; 't welk nog

geen Grein op een Drachme maakt.

Zie daar den uitflag van myne Próefneeming»

Men wiftjdat de Zwavel ontbindbaar isinalleOlie-

agtige en LoogzoutigeMtf«/?r»^jen 't is my leed,

dat men tot nog toe niet heeft geweten, dat zy

het ook ware in het Geeftig Meajiruum. Dit 's

ecne waarheid ^ die den fchakel uitbreidt van on-

ze Kundigheden , en de Ruimte een Schreede ver-

mindert, welke ons affcheidt van een algcmeene

Befchouwkunde. Zy zou belet hebben te zegv

gen^ dat de Zwavel op zig zelf in ^cohol niet

ontbindbaar is: men werke daar mede op dezel-

ve, en volge myn Manier, zo zal men Zwavel

hebben, in dit Vogt ontbonden.

Nog eene zaak blyfc 'er te onderzoeken ; ik

meen het gebruik , dat men in de Geneeskunde

zou kunnen maaken , van de Solutie van Zwavel

in Wyngeeft. Deeze vereeniging is minder wal-

gelyk, dan die van Zwavel in de Qliën, 't zy ge-

deftilleerde of uitgeperfte. De Geneesheeren mo-

gen de Gevallen ontfcheiden , waar in men dee*»

ze Solutie met vrugt kan geeven.
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GENEESKUNDE
VAN PARYS,

PÏE TEGEN DE

IN-ENTING DER KINDERZIEKTE

GEADVISEERD HEBBEN;

behelzende de Redenen, waar op hum

Gevoelen gegrond was.

( Raport fur Ie fait de l'Inoculatisn , &c. Paris 1765.)

HEt Parlement van Parys gaf, uit hoofde

van de beweegingen en enger uftheden,

welke door de Praktyk der In-enting van de

Kinderziekte in die Volkryke Stadt veroorzaakt

werden, den 8 Juny des jaars 1763 een Arrest,

waar by de Fakukeiten der Godgeleerdheid en

Geneeskunde bevolen werdt , bun Advies in te

l^everen aangaande de gemelde Methode. Ten
diQQ
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dien einde moeft de Fakulteit der Geneeskunde

,

in de eerfte plaats, vergaderen^ en een naauw-

keurig Befluit opmaaken, noopens de In-enting,

derzelver voor- of nadeeligheid en de Ongemak-

ken, aan welke zy onderhevig is, en of dezel-

ve, uit dien hoofde, behoorde vry toegelaten,

of verbooden, of by oogluiking gedoogd te wor^

< den , en aan welke Voorzorgen men de genen

zig zou doen onderwerpen, die de In-enting oe-

fenden of zig lieten doen , ingevalle deeze Prak-

tyk vry toegelaten of by oogluiking gedoogd

werde-, ten einde, dit Advies aan de Fakulteit

der Godgeleerdheid medegedeeld zynde, die ook

haar Advies uitbragte omtrent dit Onderwerp.

Wordende raiddelerwyU by voorraad, aan

„ iedereen verbooden, de In-enting te praktizee-

„ ren of zig te laaten doen , in de Steden en

„ Voorfteden, behoorende onder 't Regtsgebied

„ des Parlements; en alle de genen, die de In-

„ enting hadden ondergaan, gelaft, zig te ont-

„ houden van Gemeenfchap met eenige andere

„ Menfchen, dan die zy noodig hadden tot hun-

ne hulp en dienft; federt den dag, dat zy in-

ge-ent zouden zyn , tot zes Weeken na hun-

ne Geneezing : en zulks op behoorlyke Straffe

„ voor de Overtreeders, enz.

Zes van de Leden der Fakulteit, Voorftanders

der In-enting zynde, naamelyk de Heeren Ant.

Petit , CocHü , Geoffroy , LoRRY, Thiürry en

MALouET,fteldeneenVertoogop,'t welk,nade

X. Deel. ^ lee-
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leezingvan het volgende, den 5 ^S'^^f^/w^eri 764, aart

de Fakukeit voorgelezen werdt. Hetzelve kwam
daar op uit , „ dat de In-enting behoorde ge-

„ doogd te worden, buiten den omtrek der groo-

„ te Steden, tot dat door nieuwe Proefneemin-

„ gen gebleeken zoude zyn , dat zy in Vrank-

„ ryk zo voordeelig ware als in alle andere Lan-

„ den, waar zy vry wordt toegelaten". Dit fchreef

de Heer la CoNDAMiNE,in zyne Brief aan den

HeerMATY, van den 15 Septemkr ijó/^i be-

fluitende derhalve dus. „ De KommiiTanflen , die

5, 't allermeefte tegen de Praktyk der In-entinge

zyn , niet kunnende hopen dezelve te doen

verbieden , en haare Voorftanders zig bepaa-

lende met te verzoeken, dat zy eenvoudlg-

lyk getolereerd moge worden; zo is 'er alle

waarfchynlykhcid , dat de meerderheid van

Stemmen, in onze Fakukeit der Geneeskun-

de, voor de tolerantie zal zyn, en ik twyfel

niet, of veele onzer Theologanten van de Fa-

kukeit van Parys, zullen denken, dat zy, zig

houdende aan het Advies van Tolerantie, zig

een e langdraadige Overweeging befpaaren zul-

len. Dit alles doet my vreezen, dat in deFakul-

teit der Theologie, zo wel als in die der Genees-

kunde , de meerderheid van Stemmen zal zyn»

om de In-enting by oogluiking te gedoogen , en

niets meer". Daar de Voorftanders in hun

Vertoog zeggen ; „ indien de In-entmg wee-

„ zeiitlyk goed en nuttig zy, zo is het niet ge-

9) noeg
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„ noeg dezelve toe te laaten : zy moeft door 't

„ Gezag der Overheden bekragtigd, aangemoe-

„ digd en gehandhaafd worden: behoudens de

„ noodige voorzorgen , om 'er het misbruik ^^aa

„ te beletten»*.

De zes andere Leden der Fakulteit, tot Kom-
miffariflen benoemd , die zig tegen de In-enting

verklaard hebben , waren de volgende Heeren.

M^. G. J. t>E l'Epine , oud Prof. en oud Deken.

M^ Jean Astruc, Doét. en oud Prof. van

Montpellier , Dcél. Regent en oud Prof. van

de Fakulteit van Parys , &c.

M^. MiCH. Phil. Bouvart, Do6l. Regent,

oud Prof. ran de Fakulteit , oud Geneesheer

van *c Hofpitaal de la Charité , Lid van de

Akademie der Weetenfchappen.

IVP. Theod. Baron, Do6l. Regent, oud Prof.

van de Fakulteit , Lid van de Akademie der

Weetenfchappen.

M^. Jacq. Verdelhan des Moles, Do<5t.

Regent, Prof. van de Fakulteit, Geneesh. van

't Holpitaal de la Charité, Eerde Lyf-Arts van

den Prins van Condé.

M^. Henry Jacq. Macqüart, Doét. Re-
gent en Prof. van de Fakulteit , Geneesh. vaa

't Hofpitaal de Ia Charité, en een der Autheu-

ren van 't Journal des S^avans , &c.

Beeze Heeren bragten hun Berigt by de

X. DsEL. Fa-
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kulteic in, op den 29 Auguflus 1764: wanneef

door den Heer de l'Epine, oud Deken, deri

Gudften der Eemmiffariffen, heE volgende werdt

gelezeni

Myn Heeren*

Hoe geraakkelyk het aan de Wereld ook mag

voorkomen, de Vraagftukken op te loffen, dié

Ulieden door het Parlement voorgefteld zyn, is

deeze befliffing nogthans aan veel meer zu'aarig-

beden onderhevig, dan zig daar in, by den eer-

flen opflag, opcnbaaren. De Menfchen in 't alge-

meen hoorende fpreeken , over de nuttigheden

of gevaaren van de In-enting, is 't onbegrypelyk

dat men een oogcnblik daar omtrent kan in twy-

fel liaan. Men zoude dus denken mogen, dat

'er maar eenerley foort van Gevoelens was, voor

deeze Zaak: doch het is rcgt anders. Sommigen

liaan de In- enting met drift voor, en anderen be-

ftryden ze met niet minder kragt : brengende, de

eene zo wel als de ander, redeneeringen ter baan,

die aanneemelyk of ten minfte zeer verleidelyk

zyn. Deeze verfchillendheid van Gevoelens moet

voor de Wereld genoeg zyn , om dezelve te

overtuigen ^ dat het niet zq gcmakkelyk is als

men denkt, een juift oordeel te vellen over een

Voorwerp van zo veel belang, 't welk niet alleen

Luiden van Geleerdheid verdeelt , maar, onder de

Geneesheeren zelfs, doorlugtige Verdedigers en

groote
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gfoote Tegenftreevers heeft. Een Onderwerp
van zo veel belang vereifchte derhalve byzonde-

re onderzoekingen, een moeielyke waarmaaking

van veele gewigtige ftukken en een zorgvuldige

overweeging der redenen voor en tegen, om de

genen die gegrond zyn te onderfcheiden van de

genen, die zig niet dan zodanig vertoonen; om
kort te gaan, de Waarheid van haar Schaduw of

enkel Schyn.

Met dit inzigt is het, Heeren, dat wy ons

op nieuws hebben toegelegd op de beoefening van

deeze StofFe. Wy hebben het grootfte getal, daC

ons doenlyk geweeft is, verzameld, van Wer-
ken in verfcheiderley Taaien , die over de In-

enting, zo voor als tegen , handelen. Wy heb^

ben die Werken onder elkander verdeeld ^ en na

'er
, getrouwelyk , zeer uitvoerige Uittrekzels

van geformeerd te hebben, hebben wy,elk voor

zyn hoofd, dezelve gelezen in de menigvuldige

Byeenkomften, die door ons over dit Onderwerp
gehouden zyn: zodanig, dat niemand van ons

iets onbekend heeft kunnen zyn , van 't geen
over deeze Zaak gefchreeven is en tot onze ken-

nilTe gekomen. Dewyl men , in een Zaak vatt

deezen aart , niet te veel zekere Voorvallen

hebben , of een te groot getal Proefneemingen

verzamelen kan^ zo hebben wy, (boven en be-

halve het algemeene Verzoek , dat de Heer De-
ken aan alle de Leden der Fakulteit gedaan heeft,

X. Deel. S om ?
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om, elk in 't byzonder ^ de Kommiffariffen , wieti

die Werk was aanbevolen , met zyne Kundig»

heden te helpen,) aan verlcheide Geneesheeren,,

ZC' Franfchen als Uitbeemfchen , gefchreeven ; 'tv

zy om de waarheid van zekere gewigcige Voor-

vallen te bekragtigen ; 'c zy om van hun verklaa-

ringen te bekomen, welke zy ons konden gee-

ven omtrent de Gevolgen ofOngemakken der In-

enting , in de Plaats van hunne Praktyk. De
Antwoorden, die wy van hun ontvingen, zyn

in de byzondere Vergaderingen 'van ons gelezen.

Om kort te gaan, wy hebben elkander onderling

alle de Voorvallen dien aangaande medegedeeld,

welke in deeze Stad plaats hadden: waar omtrent

Ulieden gemakkelyk begrypt, welk een moeite

het ons gekoft heeft , om van de Waarheid der

allerbekendfte Omftandigheden verzekerd te wor*

den: als uit U zelven weetende, hoe veel ar-

beids het opregte en naauwkeurige onderzoek der

Waarheid iniluit.

Dit zyn,MYN He eren, de bronaders, waar

uit wy de Kundigheden hebben gehaald, daar

wy Ulieden de verklaarmg van gaan doen, zo

omtrent de Leer der In-enting van de Kinder-

ziekte, als omtrent de voor- en nadeekn van dee-

ze Praktyk. Het zal dienvolgens niet moeielyk

zyn, de drie Vraagftukken op te lofiFen, welken

het Parlement aan Ulieder beoordeeling opgedra-

gen heeft: of men de In-enting vry moet toelaa-

ten.
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ten , of men dezelve behoort te verbieden , dan

of men ze met oogluiking kan gedoogen.

Wy zouden gewenfcht hebben, Heer en, in

dit enkele Bcrigt Ulieden te kunnen voordraa-

gen den eenpaarigen Wenfch van alle de Leden

der Kommiflie , welke Gylieden met deezen ar-

beid belaft hebt; maar, hoewel met den zelf-

den Geeft bezield , en door den zelfden iever voor

het algemeene welzyn gedreeven , hebben wy
ons doch in Gevoelens verdeeld gevonden. En

dewyl, volgens de Oogpunten, waar uit men de

Voorwerpen befchouwt, het Oordeel, dat over

dezelven geveld wordt^ verfchillende is; zo zyn

onze Befluiten ook niet eenftemmig geweeft en

wy hebben die gemeend Ulieden elk in 't byzon-

der te moeten voordraagen. Verre van dat daar

uit eenige onvolkomenheid ontftaan zou, zaj ie-

der Gevoelen Ulieden voorgefteld worden in zy-

ne volle kragt. Men zal ook aan de een of an-

dere zyde geen verwyt hebben te ondergaan

,

van de Redenen der tegenpartyën te hebben ag-

tergelaten of ontzenuwd. Uw Vonnis, Hee-

E,EN, zal ons altemaal hereenigen.

Wy maaken dan een aanvang, met Ulieden

de Grondbeginzels voor te draagen, welke door

de genen, die de In- enting voorftaan , worden vaft-

gefteld.By elk Grondbeginzel zullen wy de Gevol-

gen voegen j, die zy daar uit trekken ten voordeele

van deze Praktyk, om Ulieden, onder één Oog-

punt, het geheele Gevoelen van de Verdedigers der

X. Deel, Sa In-
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In-enting, hoewel by verkorting , voor te draa-

gen. Vervolgens zullen wy, in de zelfde orde,

de Aanmerkingen voorftellen van ieder der te-

genpartyën van de In-enting, op elk van deeze

Grondbeginzelen : voegende daar by de Tegen-

werpingen tegen decze Praktyk en niet nalaaten-

de de Antwoorden ten voordeel van dezelve.

Wy zullen tragten de kragt en gegrondheid van

de een of anderen in gecnen deele te verminde-

ren ; (lellende by ieder Artikel onze Waarnee-

mingen voor, en leidende daar van Gevolgtrek-

kingen af.

Voor dat wy in den omflag treeden van de

Grondbeginzelen der genen , die de party der

In-enting voorftaan, verpligten ons de Gevoelens

van billykheid en onzydigheid, daar wy voor

uitkomen , te verwittigen , dat zy , die de In-

enting hedendaags voorftaan , ten ftriktfte geno-

men, de Grondbeginzelen niet handhaaven, wel-

ke door de eerfte In-enters gelegd waren. Niet-

temin ^ alzo hun Stelzel om verre zou vallen , in-

dien zy daar van t'eenemaal afftapten, zyn het al-

toos de genen , waar op zy fteunen. Zy houden

zig te vrede met dezelven te maatigen. Wy zul-

len , in 't verklaaren derzèlven , de oplettend-

heid hebben , van deeze kleine verfchillendheden

aan te wyzen.

Alle die Grondbeginzelen ftrekken om te be-

toogen, dat j aangezien 'er niet dan de droevig-

fte Gevolgen en dikwils de dood te vreezen zyn

van
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van de natuurlyke Kinderziekte ^ het voordeelijg

is , zig deeze Ziekte door de In-enting op 't lyf

te haaien: om dat de inge-ente, wel verre van

aan de Ongemakken der natuurlyke onderhevig

ce zyn : i. Zonder gevaar is van het Leven: 2.

De plaats van de natuurlyke vervult , daar zy

voor altoos van bevrydt : 3. Zonder eenige uit-

werking is, zo ten opzigt van de genen, die de

Kinderpokjes natuurlyk hebben gehad , als voor

de genen, die dezelve door de In-enting ontvan-

gen hebben : 4. Het dierbaare voordeel heeft,

van geene der noodlottige Uitwerkingen over te

laaten, die niet dan te dikwils volgen op de na-

tuurlyke Kinderziekte , zelfs niet de Kuiltjes of

Pokputten in het Aangczigt: een onwaardeer-

lyk Voorregt voor de fchoone Sexe.

Zodanig is de Taal van de Voorftanders der

In-enting , maar , door al te menigvuldige On-
dervindingen befpeurd hebbende, dat deeze ver-

zekeringen , in haare uitgeftrektheid gehandhaafd

wordende , aan taftbaare wederleggingen onder-

hevig waren, en dikwils van valfchheid overtuigd

werden; zo hebben zy zig ingetoomd, om die

niet dan in 't algemeen aan te neemen : invoe*

gen dat alle de tegenftrydige Voorbeelden of Ge-

vallen, die men kan bybrengen, uitzonderingen

zyn, welke zy erkennen, maar zeldzaam (vol-

gens hun) en die dus een algemeene Waarheid
niet omverre ftooten : Rara nonjunt arüs.

Het meer of min is hier dan alleen de zaatf.

X. Deel. S 3 Men



276 De In-enting der Kinderziekte

Men moet met hun rekenen. Maar Gylieden

,

Heeren, wordt meer dan iemand de zedelyke

onmooglykheid gewaar , welke 'er in de Praktyk

is, em deeze Telling te doen. Niettemin, hoe

ondoenlyk deeze Rekening ten ftriktfle zy, zou

men 'er niet door eene redelyke waardeering na-

by kunnen komen ? Dit is het gene , waar op

wy, ter zyner tyd en plaats, onze Aanmerkin-

gen zullen maaken. Laat ons in de ontvouwing

van hunne Grondbeginzelen treeden.

EerJJe Grondbeginzel.

De natuurlyke Kinderziekte is doorgaans za

doodelyk, dat 'er een veertiende deel van 'c

Menfchelyk Geflagt door weggefleept wordt, en

gemeenlyk fterfc , daar aan , het eene Jaar door 't

andere , een van de zes of zeven , die daar van

worden aangetaft , en een derde deel , wanneer

de Befmetting vergezeld is met kwaadaartig-

heid C*).

Uit dit Grondbeginzel volgt, dat men niet te

vroeg de natuurlyke Kinderziekte kan voorko-

men , door zig de Konftige op 't lyf te haaien ,

die 'er de plaats van vervult, die zonder gevaar

is, zig gemakkelyk laat mededeelen, en, wan-

neer

(*) [De Getuigeniflen, waar op deeze Grondbeginze-

len in aiie derzelver Omllandigheden ruden , uic verfchei-

derley Werken getrokken , zyn bygebragt in het andere

gedeelte van dit Berigt, en kunnen in 't Franfche Exem
plaar.



ONDERZOGT EN HAARE NUTTIGHEID BET\VIST. 277

neer men ze eens gehad heeft , voor altoos bevei-

ligt tegen een wederinftorting in deeze Ziekte.

Tweede Grondheginzel.

Niemand, (ten minfte byna niemand) , is be-

vryd , van eens in zyn Leven , vroeg of laat

,

de natuurlyke Kinderziekte te ondergaan.

Dit dient om de tegenwerping voor te komen,

welke men den In-enteren doet , dat zy deeze

Ziekte geeven aan Menfchen, die dezelve nooit

zouden hebben gehad.

Derde 'Grondheginzel.

Niemand krygt de waare Kinderziekte meer

dan eenmaal in zyn Leven.

Bygevolg, als men ze eenmaal, 't zy natuur-

lyk, of door middel van de In-enting, gehad

heeft j is men 'er voor altoos van bevryd.

Vierde Grondbes'wzeL

Gelyk byna niemand zig kan ontflaan, van,

eens in zyn Leven, de Kinderziekte te hebben,

dewyl 'er ieder het Zaad van in zig voert ; zo

heeft ook de Kinderziekte, zonder te mankee-

ren,

plaar, met kleine Letteren gedrukt, daar onder nag^e»

zien worden op de aaniiaalingen in de Text. Zo ook met
het overige. ]

X. Deel. S 4
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ren , op alle de genen vac , wien zy door de In^-

enting wordt medegedeeld: indien 'er iemand is,

waar in zy zig niet vertoont na deeze Operatie,

is het juift zodanig een, die dezelve niet natuur-

lyk gehad zou hebben, als het Zaad daarvan niet

by zig draagende : maar het eene Geval is zo

zeldzaam als het andere en zy zyn beiden zeer

zeldzaam,

Vyfde Grondbeginzd.

De natuurlyke Kinderziekte taft onvoorziens

aan , zonder onderfcheid van Jaaren , van Sexe,

van Temperament j zonder opzigt op tegenwoor-

dige of op voorafgaande gefchiktheden , op het

Saizoen, gemak of bezigheden , noch op den om-

ftand in 't algemeen. In de Konftige Kinderziek-

te is men meefter van op alle deeze zaaken te let-

ten ; men ftelt allerley foort van voorzorgen in *t

werk, neemt alles in agt, dat tot voordeel en

gemak van den aanftaanden In-enteling kan ftrek-

Jcen.

Aan welke zyde (zeggen zy) moeten 'er de

meeften fterven? Van de genen j, die onvoorziens

door de Kinderziekte worden aangetaft , zelfs op

een Reistogt , na zwaare vermoeijingen , op 'c

oogenblik wanneer zy uit een zwaare Ziekte tot

herftelling komen ; in een ftaat van uitputting, na

overdaadigheden van verfcheiderley foort, in fa-

Rienvoeging met een Sleepende of Heete Ziekte,

in
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in 't midden van een Kraam of in een Omftandig-

heid voor de Vrouwelyke Sexe gevaarlyk ? Aan

welke zyde moeten *er de meeften fterven ? Of

van de genen, daar wy van komen te fprecken,

gf van de genen, die, zig willende doen in en-

ten, de naauwkeurigfte Maatregelen neemen, zig

allerley foort van gemak bezorgen : in één woord,

geene der voorzorgen verzuimen , welken de

voorzigtigheid aan de hand geeft , en , zo door

maacigheid en foberheid, als op den Raad van een

verftandig en ervaren Geneesheer, zig, by ma-

nier van fpreeken, verzekeren van dé Ziekte zeer

goedaartig en zeer zagt te zullen hebben , en , des

noods, kragtdaadig tegenftand te kunnen bieden

aan het geweld van de allerkwaadaartigfte Kin-

derziekte? Men moet bekennen, dat de veilig-

heid aan de zyde der laatften is, terwyl de eer-

ften niet dan ongeruftheid en een zeer verfchrik-

kelyke uitkomft te verwagten hebben.

Zesde Grondbegmzel,

*t Is eene ydele en ongegronde vreezcj zig te

verbeelden, dat men, door de In-enting, het

Venyn der Kinderziekte plantende in de Wond,
welke men den genen , wien men dezelve in-

enten wil, gemaakt heeft, tevens in deszelfs

Bloed de Befmetting zal brengen van eenige an-

dere Kwaal , diq overfprqitende is ; gelyk Daau-

worm , Konings Zeer , Scheurbuik , Venijs-

X Deei,. S 5 ziek-
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ziekte , Schurft , Vallende Ziekte of iets an-i

ders.

Schoon het waar mogt zyn , dat die Kwaaien
door dceze Operatie medegedeeld konden wor-

den , het gene de Ondervinding tot heden toe

niet heeft beweezen : zou men zulks immers kun-

nen voorkomen, door de Etter te verkiezen van

een jong, gezond en welgefteld Perfoon.

Zevende Grondbeg'mzel.

Het is een byzonder voordeel, dat aan de In-

enting alleen toebehoort, te behoeden voor de

vreeze en fchrik, welke de natuurlyke Kinder,

ziekte altoos vergezelt, en waar van de uitwer-

kingen, niet dan te dik wils , zeer verderflyke

Gevolgen hebben voor de Patiënten. De tede-

re Ouderdom, in welke men gemeenlykft deeze

Operatie doet, kent byna geen foort van gevaar,

en is voor den fchrik des doods niet aandoenlyk

:

daarenboven beveiligt de gewillige befluitneeming

der Volwaffenen, die zig aan de In-enting on-

derwerpen , hun t'eenemaal voor de fchrik en

bekommering, welke deeze Ziekte, onvoorziens

aankomende , onvermydelyk brengt in de Fami-

liën en in den Geeft der Patiënten.

Omtrent dit ftuk, kan men niet ontkennen,

dat het voordeel volftrekt is aan de Zyde der In-

cntinge, het nadeel aan die der natuurlyke Kin-

derziekte.
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Agtfie Grondbeginzel.

De Kinderziekte, door In-enting vcrkreegen,

is ongelyk minder Ongemakken onderhevig , dan

de nacuurlyke: van dezelve blyven geene der na-

deelige uitwerkingen van deeze laatfte over; ge-

lyk Ettergezwellen, Zweeren, Blaaren, Oog-

kwaaien , Putten in 't Aangezigt , verlies van

het gebruik der Lighaarasdeelen , enz.

Dit is dan wederom een nieuwe Beweegre-

den, om 'er den voorrang aan te geeven.

Negende Grondbeg'tnzeh

De Konftige Kinderziekte is byna altoos goed-

aartig en bevryd van alle gevaarlykheid. De

Heer Ramby heeft 'er vyftienhonderd inge-ent,

waar van geen één geftorven is: de Heer Middle-

TON agchonderd , en ze zyn alle, op één naa,

genezen: de Heer Bell negenhonderd en drie,

jnet den zelfden uitflag: anderen een zeer grooc

getal, zonder een eenige te verliezen.

Welk een verfchil van uitkomft, tuflchen de

natuurlyke en inge-ente Kinderziekte! Men kan.

dan niet te veel haaft maaken, met zig te doen

in-enten, om voor te komen, dat men door de

natuurlyke Kinderziekte aangetaft worde.

X. De Ei. Tien-
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Tiende Grondbe'i'tnzel."ü'

De goedaartigheid van de Konllige Kinder-

ziekte is zodanig, dat dezelve weinig of in 'tg&.

heel niet bcfmettelyk zy.

Een nieuw lokaas om de In-enting te doen aan-

neemen, zo voor zig als voor de genen daar men

belang in heeft.

Zie daar, HEEREN,dé Grondflagcn, op wel-

ken het geheele gebouw van de Voorftanders der

In-entinge is geveftigd. Wy hebben 'er niets

van het onze bygevoegd ^ en de Aanmerkingen,

die wy op de Hoofdftellingen hebben laaten vol-

gen , zyn uit de zelfde bronaders gehaald als de

Grondbeginzelen zelf: dat is te zeggen, uit de

Schriften der Auiheuren, die de In-enting be-

gunftigen ; zy dienen niet dan om het Grondbe-

ginzel te verklaaren, of zyn 'er de regtftreekfe

Gevolgen van.

Ziet verder hier de Redeneering , welke van

de In-enters^ op deeze door hun gelegde Grond-

llagen, geveftigd wordt.

„ Gylieden (zeggen zy aan 't Algemeen of

„ veeleer aan hunne Tegenftreevers,) kunt niet

„ ontkennen , dat de natuurlyke Kinderziekte

„ doodelyk is; dat 'er, in de gunftigfte Jaaren

,

„ een van de zeven aan fterft, die het ongeluk

„ hebben van daar door aangetaft te worden; en

5, dikwils een van de drie, in diejaaren, wan-

neer
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„ neer de Kinderziekte kwaadaartig is. 't Is'

„ een algemeen bekende Waarheid , dat de en-

„ kele vrees voor deeze Ziekte een menigte

„ Menfchen daar aan heeft doen fneuvelen, en

„ dat daar door het ongelukkig lot grootelyks

„ verzwaard zy,van de genen zelfs, die hetge-

„ luk gehad hebben van de dood te ontkomen. De'

„ Ziekte is onvermydelyk: het Menfchelyk Ge-

„ flagt-is deeze Schatting aan de Natuur verfchul-

„ digd. Zo weinig blyven van dezelve bevryd,

„ dat men moeite heeft om met zekerheid iemand

„ te vinden , die tot vollen Ouderdom gekomen is

,

„ zonder dezelve gehad te hebben; 't zy in de

„ Jongheid , zelfs zonder dat de Ouders het merk-

„ ten, of in de verdere loop zyns Levens. Ook
„ is het een trooft , wanneer men ze eenmaal

„ waarlyk gehad heeft, tegen zig zelf te kun-

„ nen zeggen, dat raenze nooit wederom zal

„ krygen.

„ Wie kan , in overweeging van zulks en van

„ de voorafgaande bewyzen : daar wy zeker

„ zyn , van , door middel der In-entinge , de

„ Kinderpokjes mede te deelcn , aan wien en

„ wanneer het ons behaagt : daar wy in ftaat

„ zyn , om Ulieden, door deftige en onwraakbaa-

„ re getuigeniffen, te betoogen, dat verfcheidc

„ In-enters deeze Operatie in 't werk gefteld

„ hebben op meer dan tweeduizend Perfoonen,

„ zonder dat 'er een enkele van de In-enting ge-

X. Deel. ^ ftof-
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„ ftorven zy : daar de meeden de Kinderziekte

„ goedaartig en zonder ecnige kvvaade uicwcr-

„ kingen of overblyfzels hebben gehad^ dienade

„ natuurlyke Kinderziekte zo gemeen zyn: daar

,f
het een zeer zeldzaam Verfchynzel is, Men-

5, fchen getekend te zien mgt Pokputten, na de

,j Konftige Kinderziekte , en nog zeldzaaraer,

„. deeze Ziekte te zien wederkomen , voor de

„ tweede maal: daar men eindelyk, in byna al-

,^ Ie Geweften der Wereld, waar menze heden-

„ daags praktizeert, de tederfte Perfoonen, van

,j allerley Ouderdom; Meisjes, die anders zo

^ vrecsagtig zyn, en beefden op het enkel hoo-

„ ren noemen van een zo verfchriklyke Plaag,

,, mee verlangen ziet toeloopen naar deeze heil-

„ zaame toevlugt, welke de Schoonheid van haar

,^ Gelaat en te gelyk haar Leven beveiligt ! Wie
„ kan (zeg ik) een oogenblik twyfelen, om zo

„ wel voor zig, als voor de zynen, tot de In-

„ enting over te gaan ? Was 'er ooit een Uit-

„ virjding, voor 't Menfchdom dierbaarder!

„ Uit het welzyn van alle byzondere Perfoo-

„ foonen ; die, met elkander herecnigd, op 't

„ laatft de algemeenheid uitmaaken van de gehee-

„ Ie Wereld; volgt, zonder twyfel, het wel-

„ zyn van 't Algemeen. Maar indien men, met

„ een ftaatkundig oog, he£ belang van het Ge-

„ meene Beft in een ander opzigt wil befchou-

„ wen, en bovendien letten op het verbaazend

„ groo-
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groote voordeel, dat uit deeze Praktyk voor

^ de Bevolking fpruit: men zal bevinden, dat

„ het te gering zy, de In-enting by oogluiking

„ te gedoogen, ja zelfs vry toe te laaten; dat

men ze door een Staats -Wet behoort in te

^ voeren, in een Gouvernement, dat wyzelyk

beftuurd wordt.

„ Laat, by voorbeeld , in een zelfde jaar alle

„ Burgers, boven de vier of vyfJaaren oud, de

„ In-enting ondergaan: welk een getal daar ook

„ van fterven moge (indien het waar is, dat 'er

„ iemand van fterven kan,) Iioe veel zal dit ge-

„ tal kleiner zyn , dan dat gene , 't welk , ia

^ één Jaar, door de allergoedaartigfte Kinder-

„ ziekte wordt weggerukt ? Maakt nu dit ver-.

„ baazend getal van Burgers, welken de In-en-

„ ting, op deeze otiderftelling , behoudt, niet

„ reeds een geheel Volk uit van Huisvaders en,

„ Moeders, welker ontelbaare Nakomelingfchag^

zonder het gunftig behulp der In-enting, t'ee-.

neraaal zou begraven zyo geweeft in het Graf

haarer Ouderen ?

Ten anderen: een geheel Volk duSjin één

„ Jaar 3 gezuiverd zynde door de In-eoting, welk

een toegang kan vervolgens, by zulk eene

Natie , de allerverderflykfte Befmetcing heb-

ben, die men zig kan verbeelden? Alle Vol-

waffenen zyn , zonder weder inftorting, be-

„ veiligd. Daar kunnen derhalve geen ongeluk-

si ki-
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5, kige SlagtofFers van overblyven, dün Kindew

„ ren beneden de vier of vyf Jaaren, wien men

,>f
die dierbaare hulpmiddel niet heeft kunnen of

„ willen toedienen".

Deeze Redeneeringen zyn overreedende,MYBr

Heeren, en maaken Gevolgtrekkingen uit j die

zeer wel afgeleid zyn, van de door ons voorheen'

verklaarde Grondbeginzelen. Ieder Menfch, die

zyn Verftand gebruikt, zal moeten toeltaan, dar

zy onwederfpreekelyk zyn, en dat men, zonder

te twyfelen , de In-enting moet aanneemen , by

üldicn de voorheen gefielde zaaken worden toe-

gedaan. Maar , het zyn die Grondbeginzelen

zelf, welken de Tegenftreevers der In-enting in

twyfel trekken. Wy zullen Ulieden , Heeren,

hunne Beweegredenen met de zelfde getrouw-

heid en naauwkeurigheid voordellen, als wy die

der iVóorftanderen van de In- enting hebben by-

gebragt, en onze Aanmerkingen daar nevens

voegen.
-"'

Oj> ht Eerps Grondbeginzel.

„ De natuurlyke Kinderziekte is (zegt men)

„ doorgaans zo doodelyk , dat 'er in gemeene

5, Jaaren, van de zes of zeven, die door dezel-

„ ve aangetaft worden , één fterft , en van de

„ drie één, als de Befmetting vergezeld gaat mef

„ Kwaadaartigheid.

De
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'De Tegenftreevcrs der In -enting erkennen,

dat deeze Ziekte zeer zwaar en een der doo-

delykften zy, na de Peft en Peftilentiaale Ziek-

ten : dat derzelver bloote naam verflagenheid

brengt in de Familiën, en fchrik in 't hart deif

genen, wien men te kennen geeft, hoe zy het

ongeluk hebben daar van aangetaft te zyn : maar

zy beweerenj dat de Voorwerpen, in dit ge-

val, zeer vergroot worden, en dat het van on-

eindig groot belang zy, om een vaftftelling op de

Vraagftukken te maaken , welken de Fakulteit

heeft voorgefteld , de Zaaken tot hunne regce

waarde te brengen : dat het te doen is om de

nuttigheid der In enting te beflilTen , voor hec

Land welk wy bewoonen ; dat , indien de be-

weegredenen , welke haar elders noodig of voor-

deelig doen keuren , in Vrankryk geen plaati

hebben, men onze Nabuuren in vrede het genot

moet laaten hebben van een Praktyk, die voor

ons van geen nuttigheid zou zyn. Hoe gevaar-

lyk nu, en doodelyk zelfs, de Kinderziekte al-

om zy , in zekere Jaaren ; ontkennen zy vol-

ftrekc , dat dezelve zo verderflyk zy in ons Kli-

maat j of dat aan dezelve in gemcene Jaaren een

zevende, of een derde deel in kwaadaartige ^'^olk-

ziekten , zou fterven. Zy ontkennen niet , daü

het dus daar mede gelegen kan zyn in Engeland

;

dewyl inderdaad de Engelfche Autheuren deeze

evenredigheid fchynen toe te ftaan; maar zy be-

X. Deel. T '

wee*
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weeren met kragt , dat men de zaak meer dan de

helft zou vergrooten , indien men 't zelfde van

Vrankryk zeide. Zy grondveften zig op het

getuigenis van vermaarde Geneesheeren ^ die

veele Jaaren lang in onze Hospitaalen geprakti-

zeerd hebben en verzekeren , dat 'er zyn , in

welken naauwlyks van de vyftig één , en in de

kwaadaarcigfte Volkziekten zelden één van de

zeven aan de Kinderziekte fterft. Bovendien

merken zy aan , dat men , om een juift oordeel

te vellen over de evenredigheid van de genen, die

'er door weggerukt worden, tegen de genen die

'er van opkomen, een algemeene rekening zou

moeten flaan over het geheeleRyk, en niet over

de voornaame of Hoofdfteden alleen , in welken

het onbetwiftelyk is, dat deeze Ziekte geweldi-

ger vernieling aanregt, dan in de Vlekken en

Dorpen. Een dergelyke opneeming zou een

naauwkcuriger en tevens veel minder verfchrik-

kelykc evenredigheid van de geftorvenen en gene-

zenen uitleveren. Gy lieden ^ Myn Hekren,
befpeurt beter dan iemand, hoe onmooglyk het

zy, 'deeze opneeraing werkflellig te maaken*

Niettemin , hoe ondoenlyk die rekening ten

ftrikcfte genomen zy, zou men 'er milTchien , by

wyze van waarlchynlyke Giffing, eenigermaate

naby aan kunnen komen.

Wy hebben de Dokters gevrangd der Hospi-

taalen en die der Burgery in deeze Stad, de ver-

maar-
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ihaarde Praktizyns van dit Genootfchap : wy heb-

ben 'er met ons zelven over geraadpleegd , en uic

dit onderzoek is eene fchatting voortgekomen i

die uitermapte van de fchatting der In entereii

verfchilt, en waar door het verlies, dat Vrank-

ryk , in een gemeen Jaar , door de natnurJykei

Kinderziekte te lyden heeft, meer dan twee

derde deelen verminderd wordt. En , zo men 'er

èenige ongelukkige Jaaren , wanneer de Ziekte

met kwaadaartigheid vergezeld gaat, vjln uit-

zondert , is het niet zeldzaam , in de Hospitaa-

len, in de Stad zelf, agtervolgelyk veertig, vyf-

tig en fomtyds zeftig Patiënten aan de Kinder-

ziekte te behandelen , zonder dat 'er een enkel

Perfoon van komt te fterven. Wy zeggen, iri

de Stad zelf: dewyl het ontwyfelbaar is, dat het

welluftige Leven , welk de Luiden van Vermo-
gen daar leiden ; het fappige Voedzel , dat die

op hun gemak leeven gebruiken; de overdaadig-

heden , waar in de Jonge Lieden zig verloopen *

aldaar de Behandeling van deeze Ziekte veel

moeielyker^ de Ziekte zelf veel gevaarlyker en

bygevolg de Voorzegging onzekerer moeten eii

weezentlyk maaken. De vermaarde Sy den-
ham, die zyn geheele Leven een zo» byzondere

Studie van deeze Ziekte gemaakt heeft , het

Vraagftuk voorftellerde , waarom 'er meer aajl

fterven. onder de Ryken dan onder 't Gemeen;
örukt zig aldus uit: Q»i

.
fat

•,
Jcilicet ^ ut fer-

. JE; Deel; T 2 pU--
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faucl aJeo de Phhepreant ? Hy geeft daar van voor

reden , niet de kwaadaartigheid der Ziekte, maar

de flegte Behandeling en overdaadigheid in Spys

en Drank, die plaats heeft hy de Luiden van

Vermogen. Lister, zyn e Landsgenoot , zegt

ftiptelyk, dat 'er, onder het Gemeen, naauw-

lyks van de veertig één aan fterft. Ook hadt

men, ten tyde van deeze twee groote Mannen ,

de In-enting nog niet geoefend in Engeland !

De' Heer de Haen heeft, in den Haag,

tweehonderd en twintig Perfoonen onder han-

den gehad , aan kwaadaartige zo wel als goed-

aartige Kinderziekte , in een tyd van Befmet-

ting , en daar van maar vyf verlooren. Nog
merkt hy aan, dat het, ten opzigt van vier van

deeze vyf, gemakkelyk te betoogen ware , dat

dezelven geftorven zyn uit hoofde van zekere

Ongemakken of Kwaaien , geheel afgezonderd

van de Kinderziekte. En het is niet , om zig

boven zyne Confraters te verheffen ; dewyl hy

daar , als in één adem, by voegt, dat hy 'er, ge-

duufende zyn Verblyf in Holland , maar zeer

weinig onder hunne handen heeft zien derven.

Het zelfde getuigenis wordt door hem gegeven

aan de Gcneesheeren te Weenen in Ooftenryk,

alwaar hy tegenwoordig de Praktyk oefent, en

aan die der nabuurige Steden. De Heer Baron

VAN S WIETEN, Eerftc Lyf Arts van haare Ma-
jefteit de Keizerinne Koningin van Hongarie en

Bo-
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Bohème , voert een zeer weinig verfchiJlende

Taal; Bagliviüs in Italië zegt, dat, van de

genen, die de Kinderziekte hadden, en volgens

de door hem befchreevene Manier behandeld wa-

ren , geen één geftorven zy. Kunnen de In-

enters, die hunne Onderwerpen uitkiezen en de-

zeiven naar hun believen voorbereiden , wd meer

geluk verwagten?

De Beweegreden derhalve, afgeleid van de

algemeenheid van 't gevaar ^ welk alle de genen

loopen , die van de natuurlyke Kinderziekte

worden aangetaft , verheft hier veel van haare

kragt, om zig tot het ondergaan der In-enting

over te geeven : wanneer dit gevaar op zyne

regte waarde getaxeerd wordt. Zy zal nog meer

van haare kragt verliezen, als men befchouwt,

op .welk een valfchen voet het tweede Grondbe-^

ginzel der In-enteren ruft ; dat alle Menfchen
zonder onderfcheid, eens in hun Leven, de aan-

randing van deeze verderflyke Plaag moeten
uitftaan.

Op het Tweede Grondbeginzel. ~

„ Niemand, of ten minftc byna niemand, is

,,, bevryd van eens in zyn Leven , 't zy vroeg

„ of laat, de Kinderziekte te krygen".

De Tegenftreevers van de In-enting maaken
geen zwaarigheid van te erkennen , dat deeze

X. Deel. T 3 Ziek-
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Ziekte niet dan te gemeen zy ; maar zy zyn wel
verre van (iic 43yna algemeenheid toe te ftaan,

welke men aan dezelve wil toefchryven. Zy
denken , dat men 'er meer dan een zesde deel

van uitzonderen moet, en al moefi: dit raaar één

uit honderd of uit duizend zyn, befluiten zy,
dat die Beweegreden van uitzondering t'over ge-

noegzaam is, om voor altoos eene Praktyk te

verbannen, die aan iemand eene Ziekte geeft,

welke hy miffchien nooit zou gehad hebben, en

waar aan hy kan fterven. Want , om kort te

gaan, de Voorftanders van de In -enting, hoe

zeer zy ook de dood van eenige Inentelingen aan

andere oorzaaken getragt hebbeH te wyten, be-

kennen niettemin, dat 'er verfcheide Perfoonen

in 't beloop van de Konftige Kinderziekte zyn
gefneuveld, die [mooglyk] nog veele Jaaren zou-

den geleefd hebben , indien zy niet inge-cnt wa-
ren ge weeft. Indien, nu, deeze, met zulk een

doodelyke uitkomft inge-ente Perfoonen , door

hunne gelukkige Gefteldheid voorgefchikt (pre-

^ejimées') waren, om nooit de Kinderziekte te

kunnen krygendoor de gewoonlyke Befmetting:

in één woord, zo zy nooit de Kinderziekte had-

den moeten hebben : hoe kan men dan regtvaar-

digen het Gedrag der genen, 't zy die de In-en-

ting aan dezelven verrigt ; 't zy die dezelve aan'

geraden hebben? Wat zeg ik! die miffchien hun

0ezag hebben misbruikt , om deeze Perfoonen

daar
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daar toe te dwingen, zonder derzelver begeerte

of toeftemming.

De Voorftanders der In -enting blyven niet

ftora op deeze zo kragtige Tegenwerping. Wy
zyn overtuigd, zeggen zy, dat onder de oneinr

dige menigte van Menfchen , die de Oppervlakte

des Aardkloots bewoonen, wel eenig bevoorregt

Perfoon gevonden worde , die het geluk heeft

van deeze Plaag te ontfnappen, na een taamelyfc

langen Levensloop: 't zy dat die, hoe lang men

ze ook onderftelle j, nog te kort zy geweeft, om

aan het Gift der Kinderziekte, dieper begraven

zynde , tyd te geeven om zig te ontwikkelen

:

^t zy zelfs, (indien men zulks wil) dat, door

eene (zeer zcldzaame) uitzondering van den al-

gemeenen Regel, dit Gift nooit plaats gehad hcb-

be in dit Onderwerp. Maar bovendien gebeurt;

het, door een andere uitzondering, (nog zeld-

zaamer dan de voorgaande,) dat 'er zig, onder

een zeer groot getal van In-entelingen , één be-

vinde , waar in het Gift der Kinderziekte zig

nooit ontwikkelen zal,rchoon mende In-enting

^

twee of drie maden agtereen , volgens de befte

Manier en met alle Voorzorgen , welken de Konfi:

uitleveren kan , herhaale ; gelyk de Ondervin-

ding dit reeds meer dan eenmaal getoond heeft.

Nu is het immers, door de geduurige vrugteloos-

heid van de In-enting, verfcheide maaien op hec

zelfde Onderwerp herhaald, t'over kenbaar, dat

X. Deel. T 4 die
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dit Onderwerp niet in zig bevat 't gene wy het

Zaad van de Kinderziekte noemen ; dat het die

gelukkige bevoorregte zy, wien een goede Ge-

fteldheid des Lighaams van Natuure vry ftelt van

de algemeene Schatting ; en die dus nimmer de

Kinderziekte moet ondergaan. Derhalve , op

zulk eenen de Operatic in 't v»'erk Hellende, zon-

der dat de Kinderziekte zig verklaare , zal men

hem geen leed ter wereld doen: hy zal, in te-

gendeel, het dubbele voordcel hebben , zo, van

zig de Kinderziekte niet op 't Lyf te kunnen haa-

ien, als, van verzekerd te zyn, dat hy dezel-

ve nooit krygen kan : dat is te zeggen , van daar

van, en voor dien tyd en voor altoos, bevryd te

zullen blyven.

Hoe fchoonfchynende dit Antwoord zy, niets

is gemakkelyker , dan 'er de zwakheid van aan

te toonen. In de eerfte piaats is het zeer klaar,

dat de geen, die als een Slagtoffer van de ïn-en-

ting ftcrft , niet zo dra geftorven zoude zyn,

indien men hem niet had inge-ent; al had hy,

den een of anderen tyd, natuurlyk aan deeze

Ziekte moeten derven. Ten anderen kon hy

• ze, op de natuurlyke wyze , gekreegen heb-

ben in een hooger Ouderdom, en daar niet aan

geftorven zyn. Niets is waarfchynlyker. Men
vindt 'er , die op zekeren tyd aan een Ziekte

derven, welke zy op een anderen tyd hebben,

*f zouden hebben uitgeftaan. Ten derden is 't

nog
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nog niet beweezcn , dat zulk een Perfoon de

Kinderziekte, den een of anderen tyd, natuur-

lyk had moeten hebben. Men zal dan , in dee-

ze drie Gevallen , een Menfch zonder noodzaak-

lykheid hebben doen fterven, in de Perfoon van

den genen , wien de In-enting doodelyk is ge-

weeft. Te vergeefs zal men inbrengen , dat ie-

mand, die de Kinderpokjes nooit krygen moet,

niets te vreezen heeft van de In-enting; aange-

zien ^ in dit Geval, de Operatie altoos zonder

uitwerking is, hoe dikwils men dezelve ook

herhaale, en dat die Proef een zeker Pand zy,

dat men ze nooit zal krygen , 't zy de Pokjes

zig openbaaren of niet. Doch niets is minder

zeker, Heer en, dan dit Pand : dewyl dage-

lyks door nieuwe Proefneemingen wordt be-

weezen, dat men een Maand, zes Maanden,

een Jaar , tien Jaaren , na eene vrugtelooze In-

enting der Kinderziekte, dezelve zig, op de na-

tuurlyke wyze , heeft zien openbaaren , tot

groote verbaasdheid der Familiën , der In en-

teren zelf, en dikwils tot groot nadeel der Pa-

tienten.

Men weet dat de In-enters, in verwarring

gebragt door deeze uitkoraften , toevlugt nee-

men tot een zonderlingen naam aan deeze Ziekte

te geeven, en dezelve te vermommen: maar die

iiitvlugt is te nietig, om een breedvoeriger we-

derlegging te vereifchen. Het is altoos een waa-

X. Deel. re
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Té Kinderziekte, met alle haare Kentekenen^

volgens de befchryving zelve , welke zy daar

van geeven in hunne Werken. Is het nu wel.

redelyk, iemand j die regt heeft om te hopen j

dat hy nimmer de Kinderziekte , noch op de

jiatuurlyke wyze , noch door de In-enting, zal

krygen, te willen overreeden, om zig met voor-

dagt ziek te gaan maaken ; op 't gevaar, of om

van eene Ziekte te fterven, welke hy miffchien

nooit hebben moeft , of dezelve miffchien zes

Maanden , een Jaar , tien Jaaren daar na , té

krygen, even of hy de Operatie niet had onder-

gaan? In één woord, het is in Vrankryk door on-

wraakbaare getuigeniffen bekragtigd , dat een

zeer groot getal van Perfoonen nooit de Kinder-

ziekte krygt. In de Aantekeningen kan men een

menigte van Autheuren aangehaald vinden, die

ftaande houden , dat een zeer aanmerkelyk ge-

deelte van 't Menfchdom nooit aangetaft wordj:

door dceze Kwaal.

H.

Het overige van dit Beri^t komt in '/ volgende.

wAAr-
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OMTRENT PE
;

LUGTSGESTÉLDHEID
EN DE

ZIE K TE N
TE

AMSTELDAM,
In de Maanden^r/7, Mey en5^»«y,des Jaars 176^4

AAn groote ongeftadigheden is het Saizoeii j

in deeze Maanden, onderhevig geweest.

De Warmte , die wy in Maarf hadden gehad,

werdt , in 't voorfte van April^ vervangen vaa

koud, fchraal Weer, dat het Gewas zeer dcedt

veragceren , door de guure Noorde en Noordoofte

Winden. Evenwel waren, met het begin vaa

Mey^ reeds de Booraen groen. Den 4 van die

Maand, 's morgens, ftondt de Thermometer , hier

in de Stad, onder de 40 Graaden, en het hadt

des nagts, buiten op 't Land, gevrooren,ja zelfs

Ys gemaakt in de Slooten. Vervolgens kreegea

wy zagt, fchoon Weer, *t welk, met een heldere

Lugt en Oofre Wind, zo warm wierdt, dat den

22, 's middags, de Thermometer liondt op 70

Graaden , en 's morgens , daar aan , op 60. Schielyk

Volgde hier op wederom Koude, met een Noor-

de Wind; zo dat hy, den 26 ^ maar 48 Graaden

X. D££L< te-
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tekende. Hier op' is" -voeder Warmte .gevolgd , zo

éax de Kwik^,in-'c voorde van.^///y, tot de yö
" Öraaden klom ; 't welk op nieuws wel haaft van

koel Weer werdt ^vervangen, Geduurende dien

tyd hebben wy by wylen Regen gehad, meeftal

met een Noordelyken Wind.

Niettegenftaande deeze ongeftadigheid, zyn 'er

tot nog toe weinig Ziekten in deeze Stad ge-

weeft , en de Geneesheeren kunnen, niet over

drukte klaagen. Men hadt 'er een foort van Rot-

^oorcfen ; ook- is de Kinderziekte gebleeven,

doch met weinig woede.

' Verfcheide Kinderen , van Vermogende Lui-

den deezer Stad , naar den Haag gevoerd wor-

4Ïende in dit Voorjaar, om aldaar de In-enting

der Kinderziekte te ondergaan, werdt door de

Magiftraat van 's Hage, uit voorzorg dat die

Ziekte, welke 'er toen niet regeerde,, dus aldaar

ingebragt niogt worden; op den a Afnl^ aan

alle Doktors in de Medicynen en Meefters-Cbi-

Turgyns verbooden, eetiige In-enttng van de Kinder"

fokies te doen of te haten doen , aan Lieden van hut'

ten reeds inzebrast. of die aldaar in '/ vervolz moZ"

ien inkomen. Waar op, een voornaam In-enter

zig herwaards begeven hebbende, wel veertien

Kinderen door denzelvcn hier zyn inge-ent; 't

"welk niet kwaalyk fchynt geflaagd te zyn.



De OORZAAK
DER

BLAASJES,
DIE 'er in het glas zyn,

ONDERZOGT
DOOR DEN Heer

B O S C d' A N T I C,

Korrefpondent van de Koninglyke Akademie
der Weeten/chappen van Parys.

{Mem. de Mathem. ^ de Phyfique. Tom. IV. p. 553.)

DE Konft van 'c Glas maaken is eene der

fraayften en waardigften om de regte Na-
tuurkundigen bezig te houden: haare Verfcbyn*

zelen zyn zeer zonderling en de nuttigheid haa-

rer Werkftukken van veel uitgellrektheid. Eg-
ter is deeze Konft, op ver naa, zo grondig niet

,
beoefend , als zy konde zyn : de geagtfte Wer-
ken over de Glasblaazery geeven 'er flegts on-

volmaakte denkbeelden van: men ziet by Agri-
goLA , Neri , Merret, Kunckel, Henckel-,

d'Ablancoür en anderen , naauwlyks eenig

Grondbeginzel op vafte voeten gefteld , naauw-
lyks eenig Verfchynzel duidelyk verklaard. Al-

X. Deel. V les.
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les, op weinig naa, dat men by deeze Autheu-

ren vindt, kan gebragt worden tot Manieren,

tot Voorfchriften , betrekkelyk tot de Stoffen

éer Landen, die zy bewoond, en tot de For-

nuizen, waar van zy zig bediend hebben ^ en by-

gevolg van weinig nuttigheid voor de genen die

'er aan hebben te werken in andere Omftandighe-

den. Zy hebben niets, dat voldoende is, ge-

zegd, noopens de Stoffe, de toebereiding en het

maakzel der Fornuizen ; noopens de famenfteliing

en figuur der Kroezen , de evenredigheid , die

'er moet zyn tuiTchen de Kroezen en het For-

nuis, den voordeeligften trap van Hitte, den

aart der Stoffen , waar van men 't Glas moet for-

meer en , de oorzaaken der zuivering, der door-

fchynendheid , der Kleuren , der meer of min-

der digtheid, der belletjes , wolkjes, fmeerig-

heid , roeit of donkerheid van het Glas; noch

ook aangaande den aart en uitwerking der goede

herbakking , en wat dies meer is. Ook maakt

men in de Landen , waar deeze Autheuren be-

kendft zyn en waar de Glasblaazery door de Na-

tuur allermeelt begunftigd fchynt te worden
,
geen

fchoon Glas, dan als by de taft en met groote On-

koften.

Wat kan de reden zyn , dat de Konft der

Glasmaaking, tot heden toe, zo weinig is ge-

vorderd ? Ik vley my zulks geraden te hebben.

Het iS;, dat het grootfte getal der genen, die

Amptshalve of om eigen Voordeel dezelve oefe-

nen.
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nen , het noodige Licht ontbreekt , om 'er de^

Natuur van te ontdekken , en dat het klein getal

van Menfchen, die bekwaam zyn om in de Ge-
heimen daar van door te dringen , geen gelegen-

heid hebben gehad om te arbeiden in het groot

;

als zynde het eenigfte Middel tot ontdekking van

de waare Grondbeginzelen deezer Konft. In de
gewoone Werkhuizen zyn de Streeken der Na*
tuur niet kenbaar : in de kleine Glasblaazeryên

zyn deeze Streeken nog te fyn, om gemakkelyk

befpeurd te worden. In de allergrootfte Werk-
huizen, in de Fabrieken van Spiegels; daar open-

baaren zig die Streeken ten duidelykfte*

Ikhebmy, ten dien opzigte, in de gelukkig-

fte Omftandigheden bevonden. Indien myn Ver-
ftand en Gaaven ge-evenredigd waren geweeft

met myn goedwilligheid en poogingen: ik zou
noopens dit Onderwerp weinig ongedaan heb-

ben overgelaten.

De Akademie is de bevoegdfte Regter over
de onderzoekingen en ontdekkingen, die tot wel-
zyn van het Ryk en bevordering der Weeten-
fchappen (trekken. Welk een Vonnis zy ook
meene te moeten vellen over de genen ^ die ik

de Eer zal hebben haar onder 't oog te brengen ;

ik bid haar, dezelven aan te merken als eenblyk
van mynen iever en van het opregt verlangen ,

dat ik heb, om haare goedkeuring te verdienen.

Indien dit Vertoog haar aangenaam is , zal hetzel-

ve van verfcheide anderen worden gevoJgd.

X. Deel. V a AUe
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Alle de genen, die van de Konfl: der Glasmaa-

king handeien, hebben het Smout, Zout of Glas-

Gallen aangemerkt als een overtollig Loogzout

:

de Glasmoakers hebben 'er het zelfde denkbeeld

van. Weinig Chymiden hebben 'er van gefpro-

ken. De Heer FoTT is , onder dezelven, zo ik

meen, de eerfte, die het met oplettendheid on-

dcrzogt heeft, en zyne onderzoekingen zyn raet

den gunftigften uitllag bekroond. Hy heeft be-

weezcn , dat de Glasgallen geen Loogzout wa-

ren , niaar een Samenftelzel van verfcheiderlcy

Saks mittri^ het Sn/ admirai/ik vüu GhAvmu ^ de

Tartarits v'itr'iolatus en Zee-Zout. De Proeven ,

die ik gelegenheid heb gehad in 't werk te ftel-

Icn op dit Zout, hebben my niets tegcnftrydigs

geleerd met het gene door deezen kundigenChy-

mifl: was voorgefteld in zyn Vertoog , dat men in

de Verhandelingen van de Akademie van Berlyn

vifidt, en 't welke zeer verdient gelezen te

worden.

Die zelfde Autheur heeftin zyne IJthcgêogno-

fia verzekerd, dat het Zout van Glas in geenen

deele tot Glas wordt met de Aarde, die tot Glas

fraeltbaar is , en dat hetzelve geenszins in de fa-

menflelling komt van het Glas. Aan de waar-

heid van deeze verzekering kan ik geenszins twy-

felen. Op welk een manier ook de Glasgallen door

my behandeld zyn met Zand, ik heb 'er nooit de

minfte Vertooning uit kunnen krygen van ver-

glaasde Stoffe ; altoos heb ik het Zand in de Kroes

ge-
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gevonden , zunder dat het eenige verandering'

fcheen te hebben ondergaan. Deeze Proefnee-

ming bewyft ontegenzeggelyk, dat het Zout van

Glas geenszins een vaft Loogzout zy.

't Is jammer, dat de Heer Pütt zyne onder-

zoekingen niet verder voortgezet heeft , dat hy

de Giasgallen niet nagegaan heeft in de Kroes van

' den Glasblaazer, of nog liever in de fmelting en

zuivering van het Glas en het gieten der Spie-

gels. Hoe ruim een Veld voor een Waarneenier

van dien Rapg ? Welk -een Oogfl: hadt hy niet

kunnen doen? De Glasmaakery moet betreuren
,

dat of de tyd of gelegenheid hem ontbroken

heeft

!

De Glasgallen fpcelen een zeer uitgeftrekte rol

in de Glas-Fabrieken : zy hebben een groot getal

van goede en kwaade uitwerkingen, die ik niet

weet dat , tot nog toe, in 't vermoeden zyn ge-

vallen. Die dczelven naauwkeurig kennen zal,

zal een der voornaamfle Sleutelen hebben van de

Glasmaak-Konfi:. Een dergelyk Onderwerp kan^

zo ik my verbeeld , niet te omftandig behandeld

worden ; het zal my de Stoffe uitleveren toe

verfcheide Vertoogen. In het tegenwoordige

bepaal ik my tot een zonderlinge uitwerking van

het Zout van Glas.

De belletjes of blaasjes, gelyk de Glas-Fabri-

keurs fpreeken , die nien niet zelden gewaar

wordt in allerley foort van Glas, zyn altoos ge-

X. Deel. V 3 hou-
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houden voor een uitwerkzel van de Lugt C*).

Lugt, zegt men, is 'er overal: die, welke zig

in 't Glas bevindt , wordt naar het middelpunt

gedreeven door de verkoeling van de uitwendige

Oppervlakte : zy formeert 'er holligheden , die

byna ledig zyn^ wanneer de volkomen verkoeling

haar toegelaten heeft zig te verdikken. Anderen'

verzekeren, dat 'er geen blaasjes in het Glas zyn,

dan om dat men het juifte oogenblik niet heeft

weeten te treffen , wanneer het goed was om
bewerkt te worden. Op het oogenblik, dat men

het Vuur ophoudt , zeggen zy , is de Stof in

groote beweeging: deeze beweeging moet nood-

zaaklyk tnffchenruimten maaken, welken de Lugt

zig haaft op te vullen. Als men het Glas bewerkt,

voor dat het de Lugt door zyn eigen gewigt uit-

gedreeven hebbe, in het neerdaan, zo is 't niet

te verwonderen , dat de Werkftukken met Blaas-

jes zyn.

Ik zal my niet ophouden met de weinige ge-

grondheid aan te toonen van deeze laatfte ver-

klaaring. Die Oorzaak is my altoos verdagt voor-

gekomen. Ik heb nooit kunnen begrypen, hoe

de Lugt kon zyn of zig indringen in een zo gloei-

jend heete Stoffe; noch dat de Lugt in ftaat kon

zyn tot deeze uitwerking in de trap van uitfpan-

ning

(*) Zie Polikie're, pag. 137 de fa Pbyjique &. Ie Ment,

de Mr. le Cleec over de Spiegel-Fabrieken.
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ning en verzwakking , waar in zy zig bevinden

moeft , indien zy daar toe gebruikt ware. Ik had

op 't oog de waarheid te ontdekken , vooral na

dat ik my byzonderiyker toeleid op de Glasmaa-

kery : na lang zoeken had ik eindelyk 't geluk van

'c gene ik zegt te vinden.

Tegen 't end des jaars 1755 had ik reden om
te vermoeden , dat deeze blaasjes de uitwerking

waren van een veel grover Stoffe dan de Lugt.

Ik maakte een Samenftelling, die zeer flegt flaag-

de: dewyl het Glas, dat 'er van kwam, met

blaasjes van verfcheiderley grootte vervuld was;

niettegenlraande ik de grootue voorzorgen had

genomen j en dat hetzelve, een zeer langen tyd,

aan het geweldigfte Vuur was bloot gefteld ge-

weell. Dit Verfchynzel kwam my al te zon-

derling voor, en 'er lag my te veel aan gelegen,

daar de waare Oorzaak van te ontdekken , dat ik

het niet op nieuws en met alle de oplettendheid,

waar toe ik bekwaam was , zou hebben nagegaan.

De zelfde Samenftelling werdt weder van my ge-

maakt, en alles, wat in de voorgaande zig vertoond

hadt, openbaarde zig ook in deeze. Ik deed hec

Vat, waar in de gloeijende Stofiè vervat was,
uit het Fornuis haaien , en aanftonds formeerde

zig op de Oppervlakte van het Glas een foort van

Zwoord of Huid, waar in men oneindig veel

Blaasjes zag ; dit Zwoord weg genomen zynde

,

verhief zig aanftonds een witagtige Damp , dis

verminderde, naar maate zig een nieuw Zwoord
X. Deel. V 4 for-
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formeerde. Daar waren geen minder belletjes in

dit dan in het eerfte Zwoord. Ik deed zulks ver-

fcheide riiaal herhaalen, en nam t'elkens de zelfde

zaaken waar; naamelyk den Damp en de belletjes.

Van dat oogenblik af, fteldc ik vaft , dat deeze

Damp de oorzaak ware van de blaasjes in 't Glas.

Ik was ongeduldig om 'er den aart van te kennen ;

daar hy niy hadt toegefcheenen veel overeenkomft

te hebben met de laatfte Dampen van de Smel-

ting, de genen , naamelyk, die op de zwarte en

roodagtige volgen. Hoe veel moeielykheid hier

in ftak, verzamelde ik en verdikte een genoeg-

zaame veelheid van deeze witagtige Dampen, om

my te verzekeren, dat dezelven niets anders wa-

ren , dan Glasgallen tot Damp gemaakt. De Sa-

menllelling , waar van hier voor gefproken is , ten

derdcnraaale door my gemaakt zynde, kreeg ik

de zelfde \7'ertooningen. Het Zwoord werdt

weggenomen, tot dat 'er niet meer Glas in het

Vat ware, en in 't V^ater geworpen. Ik had

de Dampen doen ontvangen in een foort van

Klok var. ftyf Papier, die met Water bevogtigd

en wel doordrongen was: na de bewerking liet

ik dit Bordpapier in 't Water te weeken leggen

en 's anderendaags ftyf uitperfen. Ik filtreerde

het Vogt, en, na dat het uitgewaafemd was,

had ik een heel klein weimgje Glasgallcn over.

Ik deed ook het Water uitwaafemen , waar in

het Glas geworpen was, en dit gaf my een On-

Ce co eenige Greinen Zout van Glas. Indien hec

Glas
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Glas heeter was geweeft, zou het Water hetzel-

ve meer verdeeld en 'er een grooter veelheid

Zouts van afgefcheiden hebben. Van dien tyd

af meende ik niet te moeten twyfelen , of het

Zout van Glas was oorzaak van de Blaasjes.

Het Vat , waar in ik de drie Proefneemingen

had in 't werk gefteld, bevatte ongevaar twee-

honderd en vyftig Ponden Glas. Een deel vaft

Loogzout , getrokken uit de Afch van Tabak

,

en anderhalf deel wit Zand , maakte 'er de Sa-

menftelling van.

Wy zullen 'er eenige Waarneemingen byvoe-

gen,dieons toelchynen zo veele bewyzen te zyn

van de Waarheid, welke wy meenen vaftgefteld

te hebben. De Proeftraanen , die men uit de

Kroefen doet haaien , zyn zo veel te minder met

Blaasjes beladen, als de Dampen nader aan het

einde komen. In het begin van de Smelting is

het niet zeldzaam Traanen te zien, die, om zo

te fpreeken , hol zyn, en haare holte voor een

derde of vierde deel vol hebben met zuivere Glas-

gallen. Daar zyn , al het overige gelyk ftaande,

zo veel minder Blaasjes in het Glas, aan hoe ge-

weldiger Vuur, en hoe langduuriger het daar aan

is bloot gefteld geweeft. In de gewoone kleine

Glasblaazeryè'n is het Vuur fiaauw, en men bear-

beidt het Glas , zo dra de Dampen verdweenen

zyn ; ook is derzelver Glaswerk uitermaate be-

laden met Blaasjes. Op 't oogenblik, als men
het Glas in een groote Kroes omrocrt, vertoont

X. Deel. V 5 zig
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zig hetzelve aan de Oppervlakte als Schuim : als

men 'er een Traan uk haak op twee Duimen diep-

te, zyn 'er veel minder Blaasjes in ; een uitwer-

king buiten twyfel van de Damp, die zig ont-

wikkeld en van den bodem opgeheven heeft uit

hoofde der beweeging , veroorzaakt door het

Werktuig , waar van men zig bediend heeft.

Hoe meer het Glas , van eene v/cl geproportio-

neerde Samenftelling , zeer heet geworden zy in

koud Water ; hoe minder Blaasjes daar in gevon-

den worden: om dat het Wacer t'elkens zig be-

laadt met een gedeelte van 't Zout van Glas.

'c Gebruik , van het Glas in Water uit te doo-

ven , is zeer oud ; maar men deedt deeze be-

werking niet met inzigt om de Blaasjes voor te

komen: „ het is, zegtNERi, op dat het Zout

„ zig daar van affcheide , dewyl dit Zout nadeel

„ aan 't Kryftal doet, maakende hetzelve don-

„ ker en Wolkig, en dat hetzelve door 't Kryftal

„ naar deszelfs Oppervlakte gedreeven worde,

„ als men het bewerken gaat (*y*.

Hoe zeker en klaar het my toefcheen , dat de

Glasgallen, in Damp veranderd, de oorzaak der

Blaasjes waren ; ontbrak 'er nog eene zaak aan

myne voldoening: te weeten, eenige veelheid

van Glas gezuiverd te zien van het Smout 3 zo

dat ik 'er geen één Blaasje in kon befpeuren. Met
dit inzigt maakte ik een zeer teder Glas : het

werdt

(*) VJrt de la Vtrrerie. Livr. I. Chap. 9.
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werdt viermaal tot Smeking gebragt, en t'elkens

uitgedoofd in koud Water : by de vyfde Smel-

ting; liet mogt geroerd worden zo veel men wil-

de met een Yzeren Staaf, die wel bejcwaam was;

daar vertoonden zig geene Blaasjes in de Traanen,

die ik 'er uit deed haaien. Ik deed in de Kroes,

tot verfcheide reizen, Zout van Glas, en dit liet

ik te deeg mengen met het Glas ; en toen ver-

toonden zig de Traanen op nieuws met Blaasjeü.

Daar bleef my over, het Glas, van Glasgallen

volmaakt gezuiverd, een Proef, zo fcherp als 't

mooglyk was , te doen ondergaan. Ik dagt dat

de Hollandfche Traanen (*) de kleinfte veelheid

van den Damp van 't Zout van Glas kennelyk

maakten : dat dezelve , naar 't middelpunt van

den Glasdruppel gedreeven, door de fchidyke

verkoeling van buiten , een of meer Blaasjes ver-

oorzaaken zou: dat, zo ik Knaptraanen wift te

raaaken zonder Blaasjes, ik daar door myne ont-

dekking zou brengen tot den hoogden trap van

zekerheid, en dat ik een Gefchil befliffen zou,

't welk de grootfte Natuurkundigen van Europa

bezigheid verfchaft heeft ; te weeten , of de

Blaasjes , die de Hollandfche Traanen altoos ge-

had hebben , onaffcheidelyk tot dezelven be-

hoorden.

Ik liet dan, op de gewoone manier, verfchei-

de

(*) [Dit zyn de bekende Knapglaasjes , die men in

Viankryk noemt Larmes Bataviques of Lannes d'Hollande.']

X. Deel.
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de druppels van ons Glas werpen in een Emmer
van koud Water, en de Traanen, die ik. op den

^ bodem vond, hadden geen Blaasjes; zy burltcn

evenwel met een Slag en veripreidden zig in on-

ivMyk veel kleine deeltjes, als men 'er de Staart

van brak. Ik heb, in 't voorgaande Jaar, de Eer

gehad , om 'er van te laaten zien aan de Heeren

NüLLET en Camus. Zu menigmaal als ik de Proef-

neeming herhaalde, hadt zy den zeltdcn uitilag:

ik verzuimde niet j Smout onder hei Glas te men-

gen , en toen waren 'er Blaasjes in de Traanen,

die meii van het Glas maakte. Ik heb geduurig

waargenomen, i. dat een veel kleiner getal

Traanen. flaagde met Glas van Smout gezuiverd,

dan met ecnig ander Glas: zeer waarfchynlyk

,

om dat het Glas van 't middelpunt minder wykt

dan de Damp, voor de geweldige faraentrekking,

welke de fchielyke verkoeling te weeg brengt

aan de uitwendige laagen: i. Dat hoe heeter het

een en 't andere waren, 'er zo veel minder Traa-

nen mislukten : 3. Dat de Traanen een zo veel

te grooter uitwerking hadden, als het Water,

waar van men zig bediend hadt , kouder was ge-

weeft.

Het is , zo ik meen , wel beweezcn , dat de

Blaasjes niet dan toevallig zig bevinden in de

HoUandfche Traanen. Het fchynt my niet min-

der zeker, dat de genen, die dit zonderlinge Ver-

fchynzel der Knnpglaasjes hebben willen verklaa-

ren door de perfing van de Lugt ; of, gclyk Ro-

haülï
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HAULT en PouNiÉRE , door den toevloed en de

werking van fyne ScofFen , in de Herfenen ge-

fmeed j zeer verre van de Waarheid af waren.

Voor den Abt Nollet was de Eer overgelaten,

om de regte verklaaring daar van te geeven. Men
kan niets leezeo dat meer voldoende is^ en meer

met de Ondervinding overeenkomftig , dan het

gene hy over dit Onderwerp gezegd heeft, te-

gen *t end van het Vierde Deel zyner Leffen

over de Proef ondervindclyke Natuurkunde (*).

"Wanneer men, met eenige oplettendheid, de

figuur en de kleuren befchouwt van een groot

Knapglaasje, fchynt 'er my niet aan te kunnen

getwyfeld worden , of het Glas niet by laagen

verkoeld zy , en dat de binnenften , onder het

verkoelen , de buitenften, die reeds verkoeld wa-

ren ,
genoodzaakt hebben naar zig toe te bui-

gen-

Stofjes, een Stuk Lywaat, Hout, een drup-

pel Water, alles wat door 't verbranden een Damp
geeft , kan Blaasjes voortbrengen : maar deeze

byzondcre Oorzaaken zyn van klein gevolg, en,

met een ligten trap van oplettendheid , kan de

Werkman 'er de uitwerkingen van voorkomen.

Het is niet even zo gelegen met de algemeene

Oorzaak, welke wy meenen beweezen te heb-

ben:

(*) [Zie bet IV. Deels 2, Stukje der N'atuurkundif^e Les.

fen van Nollet, te Ainfterdam by K, vaw Tongêrlq
uitgegeven, bl. 768.]

£. D££]«.
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ben : dezelve heeft haaren oorfprong in de Samen-

ftelling en het is niet gemakkelyk die daar uit te

weeren.

In de Glas Fabrieken houdt men het Vuur op,

als men oordeelt dat het Glas genoegzaam gekookt

zy: men ftopt het Fornuis naauvvkeurig toe, en

men bewerkt het Glas niet , voor dat hetzelve,

door eene ongewaarwordelyke verraindermg van

de Hitte , een bekwaame lyvigheid verkreegen

heeft. Hier door meent men aan het Glas tyd en

gelegenheid vergund te hebben, om zig neerflaan-

de de Lugt uit te dryven. Indien 'er geen Blaas-

jes zyn in het Glas, of zo 'er weinig in zyn ,ont-

ftaat dit niet uit de verdryving van de Lugt , maar

daar uit, dat de Zoutige Damp zig niet heeft kun-

nen vergaderen, en egaal verlpreid is door de ge-

heele Klomp van 't Glas. De Ondervinding be-

wyfl: niet dan te veel, dat die foornen van Glas,

waar in de Blaasjes zeldzaam zyn , in haare zelf-

ftandigheid veel Zout van Glas hebben, 't welkzy,

aan eene vogtige warmte bloot gefteld zynde, naar

de Oppervlakte dryven en uitzweeten. Byna alle

Kryftallyne Glazen, die wy hebben, zyn in dit

geval. Wanneer men, in een Fornuis, een Stuk,

dat een weinig groot is, van dit tedere Kryftal

gloeijend maakt, en eensklaps het Vuur uitdooft,

waar door hetzelve in een hooge trap van week-

raaaking gehouden werdt , zo formeert zig daar

in een groot getal van Blaasjes. Dit Verfchynzel

"Was onverklaarbaar ; doch thans kunnen wy 'er

ge-
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gemakkelyk reden van geeven. Ik zal , in een

ander Vertoog, gelegenheid hebben om te doen

zien , waarom de gemeenfte Glazen geen Zout

uitgeeven , hoewel zy 'er niet minder van in zig

hebben dan de fyne Glazen.

Ontwyfelbaar is 't, dat het zekerfte middel,

om de Blaasjes voor te komen, zy, het Glas te

zuiveren van Glasgallen. Ten dien einde moet

men 't Glas, wel heet zynde, in Water uitdoo-

ven , roerende het verfcheide maaien met een Stok

van groen Hout, hetzelve ftampende met de Bol,

het mengende met een Yzeren Lepel, en daar in

brengende vlugge Stoffen, Rottekruid, Spies-

glaSjCnz. gebruikende het hevigfte en een zeer lang

aanhoudend Vuur, en vooral door wel gepropor-

tioneerde Samenftellingen. Het is voor de Blaas-

jes onverfchillig , het Zout van Glas weg te nee-

men of niet weg te neemen , dat op het Glas ver-

gaderd is. Men verwagt miiTchien , dat ik hier

de voordeeligfte evenredigheden der Samenftellin-

gen op zal geeven ; doch die omflag zou ons te

ver heen voeren en zal beter zyn plaats vinden in

andere Vertoogen. Ik oordeel het ook beft, dat

wy tot een andere gelegenheid uitftellen , te zeg-

gen , met welke bepaalingen men aanneemen moet,

het gene Merret en Kunckel hebben gefchree-

ven: de een, „ dat een Kroes of Pot, die twee-

„ honderd Ponden bevat van Stoffen van de beftt?

„ hoedanigheid, wel tot vyftig Ponden Loog-

„ zout, (Zout van Glas,) zal geeven": de an-

X. Deel. (Ier,
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der, „ dat alle Zouten, uit de Alch van Plant-

„ ge waffcn gehaald, van een zelfde natuur zyn".

Voor dat ik dit Vertoog befluitj zal het mis-

fchien niet onnut zyn, te zeggen, dat het Zout

van Glas niet minder de oorzaak is van de Blaasjes

in 't Amailjeerfel, dan in het Glas. Men zal zig

daar van verzekeren , zo men zig de moeite geefc

van op hetzelve de Waarneeraingen en een ge-

deelte der Proefneemingen toe te paffen , die wy
ten opzigt van de Blaasjes in 't Glas werkftellig

gemaakt hebben. De middelen, door my aan de

hand gegeven om dezelven in het eene voor te

komen, zyn even goed tot voorkoming daar van

in 'c andere.

H.

BE-



B E R I G T
AANGA ANDEEEN

ZIEKTE
DER

PAARDEN,
WELKE, UIT EEN ALGEMEEN VOOROORDEEL,

AAN DE Beet of Steek van een

SPITSMUIS
WORDT toegeschreeven:

DOOB DEN HeSA '

DE LA FOSSE,
Hoeffmid der Stallen van den Koning van

yrankryk. /

{Mem. de Matbemat. Êf de Phyfique. Tom. IV. p. 190.)

HEt Dier , dat men Spitsmuis noemt , komt

,

in gedaante, even naby aan die van eea

MuiS;, als aan die van een Mol (*). De Stal-

mees-

(*) [Te willen onderzoeken , of het naar beiden even
Veel gelykt , 't welk hier vaftgefteld wordt , zou zeer

Bioeielyk zyn. Men vindt de Afbeelding van dit Dier,

X. DfiXL. X in
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meefters, de Hoeffmeden , om kort te gaan , ie-

dereen beweert , dat hetzelve byt of fteekt , eti

dat het vergiftig zy. Sdlleysel fpreekt van dit

Beeft, met de volgende omfchryving: „ Zekers

„ Venyntge Dieren als Muizen gefatfoemerd^ doch

„ dïe gryzer zyn en deNeusJpttJer hebben''''. Hy
verzekert , dat de Paarden fterven, wanneer zy

'er van gebeten worden, indien het Hulpmiddel

niet vaardig en wel gefchikt zy , en dat het Paard

binnen twee Etmaalen fterft, indien het niet ge-

holpen wordt. Hy geeft tot Hulpmiddel tegen

deeze zogenaamde Beet op: „ zodra men zege-

„ waar wordt het Paard Banden om de Beenen

j, te leggen , van Gaaren Lint , dat een Duim

„ breed is, die men ftyf aanhaalt, boven de gc-

„ beeten plaats, op dat de Zwelling niet hooger

„ mag voortgaan, en het gezwollen Deel hard te

„ gispen met een Kruisbefiën Tak , tot dat het

„ door 't geweldig Haan geheel Bloedig zy ge-

„ worden ; vervolgens het ruimfchootig met Or-

„ vietaan te beftryken , en 'er het Paard, op den

„ zelfden tyd, eenOnce van in te geeven door

„ den Mond, met Wyn. 's Anderendaags,

„ zegt hy, moet men het m)g met een grooce

„ veelheid van Orvictaan beftryken en geeven 'er

„ het Paard een half Once van in , waar na het

„ m

in het II. Stuk der Natuurlyke Histokie, volgens het

Samenftel van LiNNiKUS , Plaat XVII. Fig. 3; en de

befchryving bladz. 312» enz,]
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)9 in een ftaat van Geneezing zal zyn (*) ". Mr.

DE Garsault noemt die Dier Mujaraigne ^\ welk

deszelfs regte naam is , en geeft 'er de Afbeel-

ding van, in Plaat. Het kan gebeuren, zegt

hy, dat 'er Paarden door gebeeten worden, 't

welk, zo ik geloove, taamelyk zeldzaam is, en|

voegt hy 'er by , men zegt , dat , als hetzelve

gebeeten heeft ^het Paard 'er door verdikt wördtj

en zulks in tweemaal vierentwintig Uuren (f);

Tot Geneesmiddel van deeze voorgewende Beet

geeft hy op : zo men dezelve aanftohds gewaar wordt
-^

Jchielyk met em gloeljend Brand-yzer de plaats is

Jchroe'ijen i of een Behandeling te volgen, welke

de zelfde is als de gene , die Solleysel aan dé

band geeft , en die ik bygebragt hebi

Deeze beide Autheuren geeven ons wel Mid-

delen aan de Hand , tot Geneezing van die voor-

gewende Beet of Stcek^ doch zy brengen ons$

Van het gelukken derzelven,geen byzonder voor-

beeld by. En , hoe zouden zy dit hebben kun-

nen doen , aangezien deeze Middelen regtftrydig

zyn tegen de Grondbeginzelen ?

Ten tyde toen ik nog minder ohdefrigt wasj

dan ik tegenwoordig ben , heb ik , op 't geloof

Van deeze Autheuren, gebruik gemaakt van hun-

ne Geneesmiddelen, die my niet meer dan tnyné

Konfrateren gelukt zyn : daar ^ het gene waar ik

ta!f

(*) Veritahle ^parfait Marécbal. pJig. 515^.

(t) Nouv. parfait Marécbal. pag. 2iii
"^

X, DjEEL. X 2
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my tegenwoordig van bedien , altoos een ge-

wenfcht Gevolg gehad heeft. Het is opmerke-

lyk, dat, noch decze twee Autheuren, noch

iemand , ons verzekeren deeze Spitsmuizen de

Paarden ooit te hebben zien byten of fteeken.

De Kwaal komt het Paard fchielyk over irt

de Stal, zo dat het hinkt. Dezelve openbaart

zig door een kleine Zwelling boven aan het in-

waardfe deel van de Bil ; het heeft geen luft toC

eeten, is neerflagtig en zwak, met Huivering,

Koorts, benaauvvde Ademhaaling, en de Dood

volgt 'er vvelhaalt op.

Ik heb vegle Paarden met deezc Ziekte behebt

gezien. De laatften , waar van ik my erinnere,

zyn gewecft: een Paard toebehoorende aan den

Heer Prefident de Rosambaut , een ander aan

l'Hopital, een ander aan Madame de Champe-

BON , en een ander aan den Heer Graaf de Lorge*

Zy ftierven alle. Ik deed , met oplettendheid ,

de Ontleeding van dit Paard , en vond in het Ge-

z^wel een ontelbaare menigte van Water vaatjes ,

die van dikte als Schryfpennen waren en gevuld

met eene Pleifteragtige Stoffe, welke dezelven tot

een ongewoone en tegennatuurlyke dikte uitge-

fpannen hadt. Ik maakte dwarfe Infnydingen ,

en zag de drie foorten van Vaten, zeer gemakke-

lyk van elkander te onderfcheiden aan de roode

Kleur der Slagaderen , de zwartagtige der Ade-

ren en de witheid der Lymphatieke Vaten; zyn-

de de dikte deezer Jaatftcn, gelyk reeds gemeld

is, zeer groot. Uit
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Uit deeze Wparneemingen oordeelde ik , dat

de Oorzaak van dit Ongemak niet uitwendig wa-

re, en, dewyl ik op de Huid nooit eenig teken

gevonden had van Beet of Steek, dagt ik, dat

liet geenszins de Beet of Steek kon zyn van een

Spitsmuis , maar dat de Kwaal een inwendige

Oorzaak had.

Ik had, in 't jaar 1755^ van deeze Kwaal te

geneezen een Merry , toebehoorende aan Mada-

me la Marquife d'^AIigre. Dit Paard bevond ik

dat hinkte : ik voelde dat hetzelve een klein Ge-

zwel had aan 'c platte van de Bil, met Wanlus-

tigheid en ligte Huiveringen. Aan deeze teke-

nen erkende ik, dat het de Ziekte was, die men
toefchryft aan de Beet van de Spitsmuis : ik wil-

de met de gemaakte Waarneemingen myn voor-

deel doen : ik oordeelde raadzaam te Scarificee-

ren, en verzogt daar toe Verlof aan Madame de

Marquife; vertoonende haar, dat deeze Opera-

tie het eenigfte Hulpmiddel was voor de Ziekte

van dit Paard, en welke ik oordeelde dat geluk-

ken zou , volgens de Denkbeelden , welken my
de Ontleeding der Paarden, van dergelyke Ziek-

te geftorven , aan de hand gegeven hadt. Eer

de Operatie door my werkftellig werd gemaakt

,

onderzogt ik op nieuws het Gezwel, dat zig, in

minder dan een Uur, tot aan het Uijer uitgebreid

hadt. De Merry haalde met meer moeite Adem
en was zwakker. Op ftaande voet maakte ik

Infnydingen tot op de Spieren , ter diepte van by

X. Deel. X 3 de
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de twee Duimen, op tien of twaalf Duimen lang-,

te: daar kwamen Weyagtigheden uit, die twee

Dagen lang vloeiden : uit verfcheide Lymphatie-

ke Vaten liep ook een geftremd Waterig Vogt

,

met het welke zy gevuld en waar door zy zo ui-

^ermaate gezwollen waren. Op eenigen afftand

van elkander zag ik Holligheden groot genoeg

pm een Boon in te doen , die gevuld waren met

dergelyke Lympha, welke niet dan naar gelegen-

heid om uit te loopen fcheen te wagten. Ik be-

handelde het Paard, dat den agitienden Dag vol-

komen genezen was en weder voor de Karos ge-

zet werdt.

Den 23 July 1757 werdt aan my door den

Heer Joly de Fleuky , Prokureur Generaal van

*t Parlement van Parys, een zyner Paarden ge-

zonden , 't welk , zo men zeide , van de Spits-

muis of het kleine Beeft was gebeeten. Door

myne voorgaande Proefneemingen ftout gemaakt,

jfcarificeerde ik op ftaande voet het Gezwel ter

diepte en langte als boven is gezegd : daar liep

^OPr de Infny dingen en tot de Lymphatieke Va-

ten een groote veelheid uit van Lympha, die al-

daar geftremd was. Deeze Vaten hadden, even

als de genen waar van ik gefproken heb, de dik-

te van Schryfpennen. Een gedeelte van dit

Vogt was geelagtig van Kleur , het andere wit

met zwarte Vlakken : veele Holligheden werden

il) deeze Vaten gevonden , die met Lymfka ge-

vuld waren. Qok liepen uit deeze Infnydingen ,

langsL
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langs het Been , drie Dagen lang, geele Weyag-
tigheden , ter veelheid van byna twee Pinten

en een Mutsje. Het Been, dat uitermaate dik

was, flenkte allengs.

Dit Paard hadt, vier Dagen lang, een zeer

liioeielyke Ademhaaling , en , geduurende den

tyd van dertig Uuren , kwam hetzelve de R^eu-

tel in de Keel, als men het by den toom leidde.

Schoon het zo geweldig aangetaft ware, was het

doch , ten einde van zeftien Dagen , volmaakt ge-

nezen.

Den 27 Auguftus , daar aan volgende j kreeg

ik een Paard, dat met de zelfde Ziekte bevan-

gen was, toebehoorende aan den Staats- Raad,

den Heer de Beaupké. Dit hadt de zelfde Toe-

vallen, als die voorheen befchreeven zyn, uitge-

nomen dat zeer weinig Lymphatieke Vaten met

ge^vemde Lympba gevuld waren, en dat zig ook

minder Weyagtigheid bevondt in het Celluleus

Geweefzel: nogthans was de Zwelling ook aan-

merkelyk. Dit Paard werdt voor de Karos ge-

zet, ten einde van zeventien Dagen.

Den 2 November heb ik aan de zelfde Ziekte

behandeld en genezen een Paard, de Marquife

DE MoNTANDE tocbchoorende.

Behandeling en Geneesmiddelen.

Zo dra men deeze Ziekte gewaar wordt, moet

X. Deel. X 4 men"
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men het Paard op den Grond leggen , hetzelve de

Huid over de geheele langte van 't Gezwel ope-

nen , en het Biftourie indrukken tot op de Spie-

ren : maar, dewyl het te vreezen is, dat men

de Huid-Ader mogt affnyden , die anderszins de

uitwendige Schenkel- /ider genoemd wordt , en

"Welke de Zwelling belet te zien of te voelen

;

zo moet men , voor het maaken der Infnydin-

gen , een Band van onderen leggen , dat is al-

leen aan het onderfte gedeelte, om de Bloed-

ftorting te vermyden : een Aanmerking, die ik

hier maak; om dateenige Paarden - Meefters , in

de Omloop des Bloeds onkundig, vrugteloos twee

Banden leggen , den eenen boven , den anderen

beneden de plaats. Indien men eenige Slagader

kwam af te fnyden , zou men 'er Bovift moe-

ten aanvoegen tot Bloedftemping , en houden

die met den Vinger, een half Uur lang, te-

gen de opening van de Slagader aan , tot meer-

der veiligheid.

Zo dra als de Scarificatiën gedaan zyn , moet

men dezelven, drie of viermaal in de tyd van vyf

of zes Uuren, met Terpenthyn-Geeft betten, om

het Vuur te verhinderen daar in te komen , en

vervolgens met Aliburg-Water , tot aan de Ge-

neezing toe , agt of tienmaalen 's daags.

In het begin moet men het Paard, vyf of zes-

maaien op een Dag, zig laaten vertreeden, on-

gevaïir vier Minuuten lang, ieder reis: als de

Adem-
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Ademhaaling belemmerd is, hetzelve Aderlaa-

ten , zetten het verzagtende Lavementen ea

geeven het Zemel water te drinken , twee of drie

Dagen lang, voor zyn geheele Voedzel; vervol-

gens het Ipyzigende met Zemelen , doch gecven-

de het tevens een halve bondel Hooy *s daags
,

geduurende vier of vyf Dagen : dan moet men

het dagelyks twee of driemaalen , t'elkens een

half Uur lang , by de hand leiden ; indien hec

Been zeer dik blyfc , 'er een verzagtende Stoo-

ving om heen flaan , wryvende het zesmaal *s

daags tot onder aan de Poot : wanneer de Infny-

dingen niet meer Vogt uitgeeven , het Paard

door den Bek een Zweetmiddel doen inneemen
,

om het overige der Vogten door middel van de

Doorwaafeming te doen loozen. Men moet wel

zorg draagen van het te deeg te dekken, en op

een warme plaats te houden , waar na men het

als gewoonlyk zal te eeten geeven , efi het

Paard zal zig genezen en in ftaat om dienfi:

te doen bevinden , ten einde van drie of vier

Dagen.

De Proefneemingen en Aanmerkingen , door

my gemaakt , doen my denken , Voor eerfl , Dat
de oorzaak van deeze Ziekte inwendig zy, en

dat men *er hulp aan toebrengen kan , door de

Operatiën en Behandelingen , welke van my in

'.t werk gefield zyn. Tm anderen : Dat deeze.

Ziekte geen uitwerking zy van de Beet ofSteek

X. Deel. X 5 van
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van de Spitsmuis of kleine Beeft, gelyk men zig

tot dus verre verbeeld heeft: want ik heb, op

deeze Zwellingen , nooit eenig blyk gezien van

Beet of Steek; 't geen genoegzaam zou zyn om

niyn Gevoelen te ftaaven ; ook is het niet dan ten

overvloede , dat 'er van my de volgende Rede-

nen worden bygevoegd.

1. Indien dit Dier ftak, zou het zulks niet

kunnen doen , dan door middel van een Angel

:

doch het heeft 'er geen.

2. De Huid van het Pajird kan niet gebeeten

Avorden door dit kleine Beeft , om dat deszelfs

Keel zig niet meer dan anderhalve Linie , of tv/ee

Liniën op 't allermeefte, kan openen. Om nu de

Huid van het Paard, ter plaatfe daar die ailerdunfl:

is , naamelyk van twee Liniën , op te vatten ,

zou de Bek van dit kleine Dier ten minfte een

opening moeten hebben van vyf of zes Liniën ,

om met gemak deeze Huid te kunnen verdubbe-

len, of dubbeld opvatten en tuflchen de Tanden

knypen of beknellen ; *t welk eigentlyk vcrftaan

wordt door byten.

3. Het maakzcl van den Bek der Spitsmuis

toont klaarblykelyk , dat dezelve geen dingen

byten kan, die zo dik zyn als de Huid van een

Faard. Dit is in het Voorwerp zelf beweezen,

voor den Heer Prelident de Rosambaut en den

Heer Prokureur Generaal, die 'er beiden belang

in hadden , zo voor het algemeene als voor hun
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byzonder welzyn. Men zal kunnen oordeelen,

dat , het gene ik beweer , ten minfte zeer waar-

fchynlyk is , als men dit kleine Beeft gaat be-

fchouwen , 't welk te zien is , in een Bokaal,

in de Rariteitkamer van den Koningly ken Tuin:

gelyk ik 'er ook een tot mynent heb.

4. Indien deeze Zwellingen het uitwerkzel

waren van de Beet of Steek van een Dier, zou-

den zy zo wel op andere plaatfen komen , dan

aan 't plat van de Bil; gelyk omftreeks het Fon-

dament j by 't Gemagt , tuffchen de Beenen en

aan den Bek : op alle welke plaatfen de Huid zeer

dun is , en niet minder aanlokkelyk voor heE

Diertje.

5. Wanneer een Paard van deeze Ziekte aan-

getaft wordt , bevindt het zig in de Stal , met

verfcheide anderen, die 'er niet van aangetaft

zyn : indien het een Beet is , waarom zyn de

anderen dan ook niet gebeetcn?

Alle deeze redenen zyn , zo ik my verbeeld,

genoegzaam om myn Gevoelen te onderfchraa-

gen , om het Vooroordeel weg te neemen en om
de genen van hunne Vreeze te verloflen, die

altoos bekommerd zyn , dat hunne Paarden zul-

len gebeeten worden ; die , uit voorzorg tegen

de Spitsmuis, hunne Stallen doen ontvloeren en

de Muuren afbikken : die vreezen dat deeze

Diertjes, welke men voor zo gevaarlyk houdt

,

uit de nabuurfchap in hunne Huizen zullen ko-

X. Deel. men.



325 Een Ziekte der Paarden.

men , en ftervende een Familie overlaaten , niet

minder gevaarlyk dan zy zelf zyn.

Om kort te gaan, ik denk dat deeze Zwelling

niets anders zy dan een gebrek van de Lymfha in

dit Deel. De Oorzaak daar van is rny geheel

onbekend : al wat ik weet, is, dat in dit Deel

een menigte zyn van Liefchkiieren , en dat , wan-

neer het Gebrek nog niet uit de Klieren in het

Bloed gebragt is, de Scarificatiên het waare en

eenigftc middel tot Geneezing zyn.

De



De NATUURLYKE

PHOSPHORUS,
OF «

PROEFNEEMINGEN

VISCH EN VLEESCH,
DIE IN 't donker, Licht geeven;

Dooa DEN Heer

ANTON. R. MARTIN.

baè ^(ii^ï 17Ö1. XXIll. Band. pag. 224.)

Die Gloed , welken fommige Lighaamen,

zonder te branden of door de Wryving
verhit te zyn , in 't donker hebben , wordt de

'Natuurlyke Phosphoms geheten. Verfcheide ver-

maarde Mannen hebben dit merkwaardig Ver-

fchynzel waargenomen, doch de Oorzaak van

hetzelve is niet gemakkelyk te ontdekken. Vee-
len, gelyk Fallopjus en Gaspar Schottüs, heb-

ben aan hetzelve in de Natuurlyke Toverkonft

een plaats ingeruimd, anderen hebben het ver-

handeld in andere Boeken en Schriften : gelyk

X. Deeï» Pu-
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PuNius in zyne Hipor^a Natura/is , Gesner in

zyn Werk van Kruiden en Zaaleen , die by nagt

lichten , Th. Bartholinüs over de dingen die

's nagts Licht geeven en van het Licht der Die.

ren, Lemery in zyn Cours de Chym'je^ enz. Bo-

ven en behalve dat men hier van de Oogen eeni-

ger Dieren, van St. Jans- Wormpjes en andere

levendig Lichtende Infekten fpreekt , heeft men
j

gelyk bekend is, nu onlangs bevonden, dat het

Vuuren van de Zee, ten minfte voor een gedecl-

, te, door zekere Infekten veroorzaakt wordt (),,

In 't jaar 1759 kwam my het Licht geeven der

Viffchen in 't donker als een nieuwe zaak voor j

dewyl ik te vooren geen Autheur had gelezen

,

die daar van hadt gewag gemaakt. Ik ftelde my
derhalve voor, dit glimmen aan Vifch en Vleefch

van Dieren en Vogelen te onderzoeken ; doch

ik bevond in 't vervolg , dat de beroemde Bar-

tHO-

(*) [By LiKN^us worden deeze Infekten genaamd

Nereis NoBUuca , en zy (trekken tot Onderwerp van een

Vertoog, onder zyne Voorzittinge verdedigd , dat den

tytel voert van NoBüuca Marina. Amnn Acad. Tom. III»

p. 202. Verfcheiderley zodanige Lichtgeevende Infektea

meent de Heer Doktor Bastkk in het Zeewater gevon-

den te hebben ; doch anderen oordeelen , dat dit Licht

dezelven niet eigen is, maar toevallig, als door zekere

Phosphorleke StoiFe in het Zeewater veroorzaakt zynde*

Zie de Waarneemingen van den Heer le Roy, in het

VI. D. deezer Uitgezogte Verband, bl. 407, Waar tegetl

gemelde Zeeuwfche Doktor zyne Waarneemingen en Be-

denkingen opgeeft, in het VII. D. bladz. 116. Doch hefe

een
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THOLiNUs en anderen my lang waren voorgeko-

men. Ik kan dus deeze Proefneemingen niet als

nieuw opgeeven , doch ik hope daar in eenige

Omftandigheden opgemerkt te zullen hebben , die

den aart van deezen Gloed een weinig meer ver-

klaaren. Myne Proefneemingen kunnen in de

volgende Afdeelingen begreepen worden.

I. Levendige Viflchen geeven in *t Water
geen Licht, wanneer zyniet gejaagd worden of

in beweeging komen, als wanneer hun Spoor dik-

wils wel ter diepte van twee Vademen glinftert.

Deeze Glans , nu , komt niet van de Viflchen

zelf, maar van een ontallyke menigte Lichtgee-

vende Infekten ; welke ook van zelf niet Lich-

ten , maar alleenlyk wanneer zy door Storm

,

Bronnen of iets dergelyks^ in beweeging gebragt

zyn : gelyk Vianelli dit van zyne Lucionetta del

Aqu& Marine verzekert. Uit verfcheide Proe-

ven , het Vuuren van 't Zeewater betreffende,

zal

een met liet andere zal niet onwaarfchynlyk gepaard
gaan , en terwyl de bedaanlykheid van zekere Vette Stof-

fe of Olie, op de Zee by wylen dryvende, niet ontkend
kan worden , is het nog geenszins beweezen , dat ge-

melde Diertjes een inwendig Licht hebben, of iets anders

dan die Vettigheid, welke hun in 't donkei" doet Vuu-
ren. Zie daar omtrent, het gene wy uit Adanson by-

'

gpbragt hebben , op het Vertoog van den Heer de Rr-
viLLT'.. over het Fuuren der Zee: in het VII. Deel dee-
zer Verhandelingen , bladz 264. Niet ten onregte zegt
dan deeze Sweedfche Heer , dat dit Verfchynzel , v»«r
ten gsdeelte , door infekten worde yoortgebragt.j

X. Dbel.
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zal ik maar een eenige bybrengen. Ik doopte

een Doek in Zee, en kon niet eer, dan een Uur

daar na, het onderzoeken ; wanneer ik in *c don-

ker daar op kykende en hem tuflTchen de Vinge-

ren wryven^e, geen het minfte Licht gewaar

wierd; maar, toen ik het Water daar uit wilde

wringen j waren alle Druppels op.het oogenblik,

wanneer zy aan den Grond raakten , glinfterend

en verdweenen.

2,. Alle ViiTchen uit de Zee geeven Licht,

maar de Viffchen van binnenlandfche Wateren

fchynen deeze Eigcnfchap niet te hebben. Ik

heb egter, daar omtrent, nog niet meer dan twee

Proefneemingen in 'c werk gefteld ; aan den Berg-

Salm , naamelyk , der Laplanderen (*) , en hier

te huis aan onze Baarfen ; doch geen van beiden

in 't donker kunnen doen glimmen.

3. De Kleur doet niet veel ter zaake. De
Zee-Baars is roodagtig, de Knorhaan bruin^ de

groene Schelvifch groenagtig , en zy geeven alle

Licht in 't donker : hoewel de witte Kleur den

voorrang heeft ; vooral in Viffchen met witte

Schubben.

4. De Viffchen geeven den eerften Avond geen

Licht ; den tweeden Avond beginnen de Oogen

-eerft te glimmen. By voorbeeld , in den Doorn-

haay,

(*) [Een Vifch in Sweeden genaamd Reudingt zynde

byna de eenigde Spyze der Laplanderen , die op de Ber-

gen woouen. Arxedi noemt bem Salm van mauwlykr
een
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haay, en Knorhaan of Donderpadde , een Vifcfi

van donkere Kleur, begon de Kop den tvveederi

Avond te gloeijen , den derden de Staart en

Buik: vervolgens glom de Vifch nog drie of vier

Avonden, tot dat hy droog wierd. Op 't laatlï

glinfterden de Ooghoeken alleen maar: want de

Oogen behouden altoos het Licht het langfte.

5. Zo lang in de Vifch nog eenige Vogtigheid

overblyft, geeft hy Licht , doch droog gewor-

den zynde, dan is 't gedaan. Overal, waar hoe-

ken zyn; gelyk by de Kieuwen, Vinnen en el-
,

ders op de Huid , toont zig de Gloed het fterkllèi

6. De Viffchen en dcrgelyke Schepzels ^ did

hard Vleefch hebben
j
gelyk de Kabbeljaauw,de

Zeekatten , en anderen
j glimmen altemaal fterk

in 't donker: gelyk ook, als 'er eenige Verhe-

venheden aan de Viflchen zyn , de zodanigen ge-

rceder Licht geeven*

7. Wanneer dit Licht fterk is, laat. het zig

terugdry ven: als men den Vinger een weinig af

houdt van een plaats die Licht geeft, zo ziet mert

den Gloed aan den Vinger. Ook kan men heü

Licht 'er af ftryken ^ zo dat het aan den Vinger

blyft zitten , en de Vifch is 'er op de plaats ^

daar men geftreeken heeft ^ van ontbloot;

8. In koud Water verlooren de doode Vis-

fchert

een Voet lang\ met de Buikvinnen rood en de Ónderkadk eëti

weinig uitfleekende. Het is een roode of Goud-Forei.- iii^

de Mtuurl. Hiflorie. Vlll. St. bl. iga.]
~

X.* P£Sfc« ï
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fchen haare Gloed ; doch , als zy eenigen tyd in

de Lugt gelegen hadden , kreegen zy die weer

aan de Zyde, welke bloot gefteld was geweeft

aan de Lugt •, doch aan de andere Zyde , ofdaar

zy ergens tegen aan gelegen hadden , bleeven zy

geheel donker. Men liet eenigen in *t Water te

rotten leggen : doch deeze kreegen , in 't ver-

volg, hunne Gloed niet weder.

9. Gekookte , gezoutc en in Water of in de

Eligt verrotte VilTchen, gaven geen Licht ; doch

die met Zout befprengd waren , fcheenen een

merkelyk fterker Gloed te hebben.

10. De Vettigheid der Viflchen veroorzaakt

deeze Gloeijing nietjgelyk verfcheidene zig ver-

beeld hebben; want de Vifch- Lever, hoe vee

ook zynde, gaf geen Licht, tot dat zy , door

het uitdroogen , eenige fcheuren hadt gekreegen
,

in welken zy glom en nergens anders.

11. Men kan de Schubben van de Vifch op

een Papier affchaaven; alsdan glinfteren zy, zo

lang zy vogtig zyn, maar door het opdroogcn

verdwynt al haare Glans. De lichtende Vlakjcs

aan de Viifchen laaten zig ook met eene Naald

wegneemen en op een Papier leggen, alwaar zy

eenige Minuuten Licht geeven , doch dit ver-

dwynt v/elhaaft.

12. De Vogtigheid, die glimt, is zeer vlug*

Ik nam deeze glimmende Stoffe met een Mes af

van de Spaanfche Zeekat (Loligo) j en , toen ik

'er mede maar een weinig naby kwam aan een

bran*-
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brandende Kaars, verdween de Gloed, hoewel

'er nog eene kleverige bruine Vogtigheid over-

bleef, welke , in 'c Vuur gebrand zynde , zig

met Blaaren verhief Een Stuk i dat niet weï

glom , kreeg door een zagt Vuur meer Licht of

Glans, doch dezelve verdween door een fterker

Hitte. Als men heet Water op een glimmend

Stuk giet ,
gelyk ik deed met de Zeekat , ver-

dwynt ftraks de Gloed , doch in koud Watei"

houdt dezelve het lang uit. Strykt men dié

Gloed aan een Muur j zo ziet men dien , naar de

veelheid van Stoffe , langer of korter glimmen ;

doch men moet zig verwonderen , waarom dat

Licht verdwynt, terwyl men de Vogtigheid nog

aan den Muur, by het brandende Licht ziet , én

wat het derhalve in deeze natuurlyke Phospho-

rus mag zyn, dat denzelven zo vlug maakt.

13. 't Vleefch van Vogelen en Dieren glimt op'

dergelyke manier, doch de Gloed van 't zelve i^

zo fterk niet. Bartholinus heeft verfch Rund-

vleefch, waar van de Ingewanden nog rookten,'

in 't donker zien Licht geeven. De deelen vaiï

Verfcheiderley Vogelen , inzonderheid van Meeu-
wen en Eenden ,

gaven , na dat zy eenige Da"-

gen gelegen hadden , eenen Gloed van zig , eVen^

als het Vleefch van Runders en andere Beeftenv

Van Vogelen heelt de afgeftroopte Huid geglom-

men, inzonderheid aan den Hals en aan de Vleu-

gelen, daar de mecRe Vogtigheid was ge weeft' ,-

en de Huid zig kleverig vertoonde, Hinkende'

X. Deélv % 2r zelf#
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zelfs een weinig door het rotten. De Huid varï

een Kalf glom ook en men zag den Gloed , by

vlakjes , op de Vliezige deelen , doch niet daar

zig Vet vertoonde: het was eene andere dunne

Vogtigheid , welke men kon afneemen , en naar

believen ergens anders brengen. Het Vleelch van

Zeehonden of Dolphynen was, na dat men 't zel-

ve, om het beter van Smaak te doen zyn , drie

of viermaal in Water had afgefpoeld, in 't don-

ker met verfcheide glinfterende Vlakjes bezet,

die zig vertoonden, als of zy uit de afgefneedene

Vaten uitgezweet waren.

Wanneer doodc Lighaamen beginnen te rot-

ten, zal men een Glans aan dezelven zien. Ik

zou zekerlyk (als ik het vroeg genoeg gewe-

ten had) , de Muuren en 't Dak van zeker Huis

hebben zien glimmen , daar omtrent St. Jan een

Lyk by de veertien Dagen ftondt , en waar ik

befpeurde , dat zig een zeldzaame graauwe Vog-

tigheid , even als een Damp of Waafem, overal

in de Kamer hadt aangezet, die vervolgens moeie-

lyk van de Muuren was af te krygen ; alzo zy

zelf in de Verw, met welke die beftreeken wa-

ren , was ingetrokken. Dit kan tot eenige ver-

klaaring dienen van het Licht, dat men in de Graf-

fteden der Ouden gezien , en voor altoos bran-

dende Lampen gehouden heeft.

B E-
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B E R I G
WEGENS HET

T E E L E N
VAN DE

KOF F Y,
EN DEN Handel, die daar mede gedreeven

WORDT IN

GELUKKIG ARABIE:
DOOK PEK Heer

CHRIST. HEINR. BRAAD,
Supercargo in dienjl van de Oojlindi/ebè Kompagnie

van Sweeden.

(5)€r Son. @cl)trcb. 'ïlfat). bet C!B«fl«nfcl;flftcu '2CbI;anbï. nuf

baö 3ill;C 17Ó1. XXIIL BANiJ. bl. 252.)

EEne Befchryving van deezen Boom te gee-

ven is te minder noodig, dewyl, behalve

het gene de Heet Sillander in de Verhande-

lingen van de Koninglyke Akademie der Wee-
tenfchappen , op het Jaar 1757, daar van mede-

gedeeld heeft , ook verfcheide uitheemfche Kruid-

kundigen dit genoegzaam hebben verrigt. Ik zal

X DeEU Y 3 der-»
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derhalve maar kortelyk iets bybrengen aangaan-

de deszelfs kweeking in Arabie, en lioe men daar

te wérk gaat met de KofFyboonen , na dat die

ingezameld zyn ; waar van ik my, toen ik ray

daar ophield , naauwkeurig heb doen onderrigten.

En j dewyl myn Berigt van dat van anderen in

veel opzigten verfchilt , zal hetzelve verfcheide

Pmltandigheden meer Licht byzetten , dan door

anderen heeft kunnen gefchieden.

De Koffyboom i$ zeer rappig,en vordert meer

Vogtighcid, dan gewoonlyk de andere Arabifehe

Gewaflen , en, dewyl de geheele Zee Streek van

Vemen of Gelukkig Arabie uit niets anders, dan

eene onvrugtbaare Zandwoeftyn , bettaat ; al-

waar , buiten en behalve eenige weinige Palm-

pf Dadelboomen , welke de Zoucige Vogtigheid

,

die zig daar in bevindt, kunnen verdraagen,

naauwlyks eenige andere Groente te zien is; zq

kieft men tot het planten der Koftyboomen, in

dat Land, zodanige plaatfen uic, alwaar over-

vloed is van Water. Inzonderheid zyn daar toe

van den meelien dienft de Gebergten, die twee

pf drie Mylen van de Roode Zee afleggen , op

welker toppen men altoos Bronnen heeft van regc

goed Water. Aan deeze toppen plant men de

Boomen trapswyze nederwaards,zo ver men kan

in de Dalen, en leidt alsdan het Water Slangs-

wyze rondom de Plantagie , zo dat ieder Boom
bewaterd wordt; alzo om ieder Stam een kleine

Qreppcl is ^ waar in het Water ftaan blyft , dat

het
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het tyd heeft om in den Grond te zakken. Men
be watert den Boom gemeenlyk 's morgens, eer

de Zon is opgegaan , die anders het Aardryk te

fchielyk zou uitdroogen, en dus gaat men dage-

lyks voort, van September tot in April. Indien

egter de Grond niet al te Zandig is, behoeft men

het flegts om den anderen Dag te doen. Na dat

de Beek een half Uur of drie Kwartier Uurs ver

geloopen heeft, fchut men ze af, of leidt ze er-

gens anders heen. By de Kotfyboomen, die in

de Valeijen groeijen ^ en deeze gelegenheid van

afloopend Water niet hebben, moet het met veel

moeite en moeiiykheid van andere dikwils ver af-

gelegene plaatfen gebragt worden.

Het is geheel ongegrond, dat de Arabieren

hunne Boonen in warm Water zouden kooken ,

op dat dit Gewas niet voortgeplant mogt wor-

den : want zy zaaijen net even de zelfde Boo-

nen , als wy , in Europa, van hun krygen. Hier

omtrent is aan te merken, dat zy degrootfte en

rypfte Buonen uitkiezen ^ welke zy kunnen be-

komen; dezelven te deeg met Afch wryven, en,

na dat de Grond vooraf wel omgefpit is en toege-

maakt , dezelven daar in ftrooijen , bedekkende

ze te deeg met Aarde en Meft, en dezelven ook

genoegzaam bewaterende^ als wanneer die Boo-

nen in zeftien of twintig Dagen opfchieten. Dee-
ze Scheuten laaten zy groeijen , tot dat die an-

derhalf of twee Jaaren oud zyn , en houden ze

middelerwyl zeer vogtig, dezelven ook voor de

X. Deel. Y 4 Hic-
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Hitte van de Zon wel befchuttende, en vervol-

gens verplantende in de Valeijen of in de fchuin^

te der Bergen, alwaar 'er, op gemelde manier,

genoegzaam Water aan toegebragt wordt. Men
plant ze ongevaar een Elle diep en vier of vyf

Elien van elkander, zettende by ieder Plantzoen

een Fifang of anderen Boom , om het Boompje

,

^erwyl het nog teer is, voor de brandende Zon-

neftraalen te bedekken. Op eenigc plaatfen wordt

ook een foort van Koorn, genaamd D/V/ar/, tus-

fchen de Boomen gezaaid , die bovendien een ge-

duurige coezigt en oppaffing vereifchen. Men
moet ze te deeg voorzien van Geiten-Mefl: , de

doüde rakken affnyden, en, wanneer dit alles nog

niet wil helpen, den geheelenBoom wegneemen,

zetrendej in deszelfs plaats, een anderen uit de

Kweekery, welke, ten dien einde, altoos moet

onderhouden worden.

In 't derde Jaar na de Verplanting draagt de

Boom Vrugten , die tuflchen de Takken en Bla-

den uitgroeijen , wat minder in 't begin , en

vervolgens , naar dat de Boom in Ouderdom toe-

neemt 3 overvloediger. Een Boom kan honderd

of honderdtien Jaaren !iaan. De Vrugt, die 'er-

uitziet als kleine Kerfen , is in 't eerft groen,

doch wordt vervolgens rood , en alsdan is zy

zeer bemind van de Aapen en Meerkatten, we-?

gens het daar om zittende fappige en zoete Vleefch.

"VVanneer de Belièn een donkere Kleur beginnen

^e icrygen , houdt men met bewatcrcn op, ten,

cinn



VAN DE KoFFY, IN ArADIB. 339

einde zy Ichielyker mogen droogen Hier door

wordt de uitwendige Schil geheel bruin, en hen

gedagte Vleefch verandert in een taaije Huid of

Schaal, die haare zoetigheid benevens een wei-

nig zuurs behoudt, doch weinig of geen Smaak

van de Boon zelf heeft.

In December en January begint men de vrugt

in te zamelen, welke men voorzigcig aflchudc,

op dat de tedere Takken geen nadeel mogen ly-^

den. Wat niet afvalt wordt afgeplukt, en de

Boonen, die nog niet volkomen droog zyn, laat

1)1en aan den Boom te rypen blyven, en zamck

dezelven naderhand in, Zo dra de Vrugt inge-

zameld is 3 wordt dezelve, tien of twaalf Dsi'ea

lang , in de Zonnefchyn uitgefpreid , waar tos

de platte Daken op de Huizen of ook Matten

dienen, om ze wel te doen droogen. Om twaalf

Uuren 's nagts bedekt men de Boonen met Mat*
ten, leggende daarop zwaare Steenen, om het

zoete Sap uit te perfen, dat nog in de Schaalen

zit. Wanneer zy , eindelyk
, genoegzaam ge-

droogd zyn, legt menze eenen Dag in de Scha.

duw, eq brengtze alsdan naar Huis, om ze uit

te pellen of te ontbolfteren. Eenigen doen dit

aanftonds, anderen wagten, tot dat alle Vrugcen

ingezameld zyn ; ik heb 'er ook in de bolfter naar

Mocha zien voeren.

Het pellen deezer Boonen gefchiedt niet zon-

der moeite. De Vrugt wordt, ten dien einde,

;waalf Uuren of langer van te vooren bevogtigd,

X. Deel. T 5 op
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op dat de Boonen niet mogten breeken : vervol-

gens maak menze zagtelyk tuffchen een paar

Molcfteenen , die twee Voeten over 't kruis

breed zyn : daar door worden de Vrugten aan

(lukken gebrooken, zo dat de Doppen aan de ee-

ne zyde, de Boonen aan de andere zyde vallen,

die men vervolgens want en in de Schaduw

droogt. In de Zonnefchyn zouden zy haar le-

vendige groen verliezen, dat men zo hoog waar-

deert, en wit worden, 't welk men aanziet voor

een merkteken van flegte Kcffy. De Doppen

zyn de Arabieren gewoon te deeg te droogen,

te ftampen en daar van een Drank te kooken

,

dien zy KofFy noemen , welken .men te koop

vindt in alle Herbergen , zo in de Steden als ten

platten Lande, van hun deswegen genaamd Kof-

fyhuizen: men drinkt dien daar zonder Suiker,

en hy heeft een gantfch onaangenaame Smaak.

Een Toman of veertig Kella of Maaten , dat is

zeftig Pond, gelden drie vierde van een Piafter,

bet geele of binnenfte, doch het bruine één en

drie vierde of twee Piafters. Nog is 'er eene

Soort, welke zo hoog gefchat wordt , dat zy

meer dan eens zo veel geldt als de Boonen zelf.

Behalve deeze beide buitenfte Doppen , die

eenegemeene Scheede van de dubbelde Vrugt zyn,

is nog ieder Boon in een los Huidje beflooten, 't

welk de Europeaanen , die de Koily koopen , door

't wannen laaten weg vliegen; dewyl hetzelve,

door iJen tyd, tot Stof vergaat. De Turken,

itn
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in tegendeel , die hier uit de Levant komen , pak*

Jcen de KofFy, niet daar van gezuiverd, in; en,

alzo hunne Boonen 'er gemeenlyk groener en

friffcher uitzien, zo gelooft men, dat de Kleur

door dit Huidje bewaard wordt ; hoewel het

waarfchynlyk is, dat het verfchilder Overvoering

daar meer de oorzaak van zy, dan iets anders.

Voor dezen waren de Arabiers zo weinig op-

merkzaam op hun Koffyboomen, dat zy de Eu-

ropeaanen toelieten , zo veel zy wilden daar van

Viit te voeren: maar, na dat zy tot hunne groote

fchade ontwaar geworden zyn, dat zig de Fran-

fchen en Hollanders van deeze onagtzaamheid be-

diend hebben , om Plantzoenen te brengen op d^

Eilanden Mauritius, Bourbon en Java, waardoor

de Uitvoer van Koffy uit Arabie grootelyks ver-

minderd is; zo is thans alle Uitvoer der jonge

Boomen verbooden, en men durft zelfs niet van

de Vrugt neemen, die nog in haar uitwendige

J)op beflooten is.

In Yemen treft men KofFy aan van verfchei-

derley Soorten en ongelyk van Deugd: zy on-

derfcheidt zig naar den Grond waar in zy groeit:

de befte komt van Houdena^ een Plaats tuffchen

Mocha en Betelfacki De laatftgenoemde plaats

is de Stapel van de meefte Arabifche Koffy: wes-

halve zig aldaar ook Europeaanen en Turken be-

vinden, om dezelve te koopen en in te pakken.

De Turken zenden dezelve naar HoJeda , een

{^aven aan de Roode Zee , yan waar zy over

X. Deel. Zee
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Zee n^sixjfudda^ en verder met de Suezer Sche-

pen naar Egypte gaat, of met de Karavaanen naar

, Damaskus geBragt wordt. De Europeaanen voe-

ren haare Koffy naar Mocha, en laaden dezelve

aldaar in hunne naar Huis gaande Schepen, die

'er thans zeer weinig komen ; doch in voorigen

tyd werden 'er^ naar men zegt, jaarlyks wel

vyf of zes te Mocha mede beladen Nu twintig

Jaaren geleeden, bedroeg de jaarlyktche Uitvoer

van KofFy uit Gelukkig Arabie, naar Turkye ea

andere Landen, ongevaar dertigduizend Bahar,

ieder Bahar gerekend op 870 Ponden ; doch te-

genwoordig geloof ik, dat niet meer dan halt zo

veel uitgevoerd wordt; weshalve ook de Prys

zeer gevallen is, en nog dagelyks afneemt.

Het gebruik van de KofFy is daar te Lande niet

zo overoud. Men fchrvft hetzelve toe aan ee-

nen Sj'yck Sad[y,vün wien de Arabieren een zeer

lang en ongelooflyke Vertelling hebben. Dit is

ten minfte zeker, dat, tot zyner gedagtenis, nog

de groote Moskee in Mocha SaJ/y Mejjid heet,

en wanneer zig eenige Arabieren verzamelen om
Koffy te drinken, zo verzuimen zy zelden, de

Ziele

(*) [Boven o zou men mogen denken dat de Sweedfchc

Autheur het meende: want 92 Graaden boven het Punt

van Vorfl; is een Hitte van 124 Graaden, overtrefFendi;

die der Ruffifche Badftooven , welke men aangetekend

vindt in het V. Deel deezer Ferbafjdelinqen , op Plaat
XXXIV. Evenwel, hoe zeer zuil s tegen de Manier van

tellen op dtn rahrenheitfchen Thermonneter ftrydi^ is.,

zou
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^iele van Sadly een goede plaats in 't Para-

dys toe te wenfchen, om dat hy zo heerlyken

Drank ontdekt heeft. Men heeft my verhaald,

dat even die zelfde Wenfch ook gefchiedt in Sy-

rië en Egypte.

Dat de Koffyboom een ongemeene Warmte
vereifcht ,is uit de Hitte van de Arabifcbc Land-

ftreek ligt op te maaken. In den Jaare 1756, toen

ik my in Yemen bevond, ftondt de Kwikzilver-

Thermoraeter van Fahrenheit, in 't end van Mey^
teMocha, 90 of 92 Graaden boven het Punt van

Vorft (*); maar te Betelfacki^ 't welk honderd

Engelfche Mylen Noordelyker legt, in de vryc

Lugt, op een overdekt Terras, tot by de loa

Graaden, 't welk 39 Graaden is op onzen Sweed-

fchen Therrtioraeter. Hooger heb ik de Kwik, op
geen plaats van Afie , zien ftaan, daar ik ge weeft

ben, en te Suratte, in de allerheetfte Maanden

,

niet hooger dan 90 of daaromtrent. In 't begin

van Juny tekende dezelve te Mocha 96 Graaden

en [oo Graaden te Betelfacki^ in 't end van July

te Mocha 95 of 96 op de Fahrenheitfche , of

35i Graaden op de Celfiaanfche Thermometer , en

in

zou ik eer gelooven , dat hy het dus meende; alzo de
Heer Adanson, op de Rivier van Senegal, eene Hitte
waarnam van 13a Graaden, en die trap van Hitte dus niet

ongelooflyk zal voorkomen in Arabie. Zte de Vergely-
king van de Warmte der Lugt op den Aardkloot, met die
van den Jaare 1759 hier te Lande, in het IV. Djsüj.
deezer Verhandelingen t bladz. 457, enz.]

X. D££L.
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in Auguftus van 91 tot 95 Graaden. De Lugt is

zeer droog, en langs de Zeekuften was in drie

Jaaren geen Regen gevallen , tot in Augullus

175Ó, wanneer 'er eenige Buijen kwamen; doch

het Aardryk is zo vol Zout, dat het Wacer ver-

fcheide Dagen werk hadt om 'er in te trekken,

blyvende in Kuilen ftaan, alwaar zig een Korft

van Zout, als Ys, daar op vergaarde. By nagt

valt, in de Zomer-Maanden , evenwel een zwaa-

re Daauw^ en verder Landwaards in, aan dé

Bergen, hebben zy geduurig kleine Regenvlaa-

gen. Het Land vertoont zig daar zo fchoon en

vrugtbaar, als het 'er flegt en fchraal uitziet aan

de Zeekuft.

De enge paaien, waar in ik my belluiten moet,-

dwingen ray verfcheide Aanmerkingen, zo 't God
belieft, tot op een ander tyd te fpaaren, welken

ik, geduurende myn verblyf in dat Land, zo wel

het voorgemelde, als andere Zaaken betreffende^

gemaakt heb. Als ik myne reeds op handen zyn-

de Reize gelukkig mag ten einde brengen, zal ik

die in beter orde fchikken^ dan tot nog toe heeft

kunnen gefchieden.

a

WWvw

öï^



ONDERZOEK
VAN HET

GEBRUIK DER BLADEN
INDE

PLANTGEWASSEN,
EN MEER DERGELYKE ZaaKEN:

Zynde een Vervolg van 't Werk daar over

uitgegeven

DOOR DEM Heer

B O N N E Tj
Lid der Sociëteiten van Londen en Bononie^

Korrefpondent van de Akademi'én der Wee-

tenfcbappen van Parys en Montpel-

lier, te Geneve*

{Mem. de Mathem. &? de Phyjique. ToM. IV. p. 617.)

SEdert het uitgeeven van myn Werk (*), heb

ik eenige nieuwe Proefneeraingen in 't werk
gefteld , om het Onderzoek , waar toe de Bladeren

ia

(*) [DitWerk, genaamd Recherchesfur Vujage des feuil-

les dans .les Plantes , &c. is te Gottingen en Leiden, bj^

El. Luzac den Zoon, in 't jaar 1754, *" Quarto, uitge*

geven.] ^ /

X. Ds£i)t
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in de PlantgewaJJen dienen , verder voort te zet-

ten : zie hier een Kort Begrip daar van.

I. In myn eerftc Vertoog, en in *t begin van

het Vyfde, heb ik de Procfneemingen bygebragtj

door my gedaan, om onderrigt te worden van 't

gebruik der beide Oppervlakten van de Bladen. Ik

liad dit Onderzoek niet werkftellig gemaakt dart

op Aardplanten, en het moell: van belang voorko-

men , hetzelve uit te ftrekken tot de Bladen der

Waterplanten. Ik maakte een aanvang met de

\Vaccr-Roo2en(*).

Den 2 Augupiis werden groote Bladen van dee-

jse Plant ter toets gebragt op Glazen vol Water,
zodanig als ik in het derde Artikel van myn eer-

fte Vertoog befchreeven heb (t_).

Ten einde van omtrent vierentwintig Uuren

waren de Bladen , die men met de bovenfte Op-
pervlakte op 't Waier gelegd hadt, nagenoeg za

droog en zo verdord , als even groote Bladen van

de zelfde Plant , die ik geheel zonder Voedzel had

gelaten. De Bladen, met de onderfte Oppervlak-

te op 't Water gelegd , waren , in tegendeel
j

zeer

(*) \L'jS d'Èau. Buiten twyfel die Plant, welke by ons

genoemd wordt Plompen, of IVater-Roozen , en waar van

jnen de Bladeren .wegens de grootte en rondte, ook wel,

boertende, Pannekoeken noemt. OpdeVegt, en andere

van onze Rivier-Wateren» ziet men ze menigvuldig. De
Naam van Lyj- d'Etang, of Meir -Lelie , is voor deezo

Plant in 't Franfch gebruikelyker, dan die van Lys d'Eau»
'

Water-RoozÊn is eigener gezegd, dan Water -Lelie, en
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eëer groen , niet minder dan Bladen , welken meil

aan de Plant gelaten hadt , konden zyn : zy heb-

ben niet begonnen te verflenzen , of te verande-

ren j voof den 18 van die zelfde Maand.

De onderfte Oppervlakte van de Bladen def

Water-Roozen is, derhalve, meer gefchikt om
de Vogtigheid in te zuigen , dan de bovenfte

Oppervlakte. Deeze Proefneeming zou men moe-

ten werkftellig maaken op de Bladen van andere

Waterplanten : de uitkomften zouden meer be-

fliflende en van grooter belang zyn. Dit ftel ik

my voor te doen , indien ik niet belet word doof

andere bezigheden.

Voorts; de Bladen der Water-Roozen vef-

heffèn zig , gelykerwys die van veele andere Wa-
terplanten , tot aan de Oppervlakte van het Wa-
ter , en geeven de bovenzyde alleen bloot aan de

Lugt. Deeze Oppervlakte der Bladen is zeef

glad , ,als bekleed zynde met een natuurlyk Ver-
nis, dat Glans geeft 3 en waar op het Water wei-

nig vat heeft. De onderfte Oppervlakte heeft eert

der-

het Tchynt my toe, dat zjr meer voorkometi in afloopeiï*

de Rivier- , dan in Meiren of Staande Wateren.]

(f) [Die manier beflaat kortelyk daar in, van de Bla-

den, nu met de bovenfte, dan met de onderfte Opper-
vlakte, te leggen op een Suiker- of Poeijerglas (Pou^ner)
Vol Water, zodanig dat de kanten een weinig over deri

fand uitfieeken, en het Blad, zo veel mOoglyk, óvêral

aan 't Water raake; dat hetzelve in 'teefft we\ niet, döéh
kort daar na, (lap wordende, van zelf doet.]

X Desu Z
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dergelyk Vernis niet , en het Water hecht zig

met gemak daar aan. Deeze verfchillendheden

der twee Oppervlakten befpeurt men in mecll alle

Aardplanten
,
gelyk ik dit in myn Werk, Art. 2.,

'gezegd heb. Met grond zou men mogen giffen,

dat eene der voornaamfte dienden van de boven-

fte Oppervlakte in de Bladen der Water Roozen,

en in die van veele andere Waterplanten, zy,

het inbrengen van een friffche en Veerkragtige

Lugt in het Lighaam van de Plant. In het 11.

Artikel heb ik een menigte van Proefneemingen

'verhaald , die bewyzen , dat de Lugt in zeer

groote veelheid kleeft aan de Oppervlakte der

Bladen.

'' -2.' Ik heb op nieuws de manier waargenomen,

óp welke het Koorn uitftoelt. Ik heb gezien , dat

het niet alleen is uit de Kroopsn N, «, afge-

beeld in Fig. 9, Plaat XXXT. van myn Werk,
dat de Buisjes voortkomen , maar dat 'er nog an-

deren komen van den ouden Stronk T : hoewel

deeze my altoos kleiner en minder talryk dan de

anderen voorgekomen zyn. Het heugt my niet

,

meer

() [Dat het Koorn in DoMck verandert, is een aloud

Gevoelen. Men vindt by D o d o NiE u s deeze Woorden :

„ Dolick wordt van Terwen of Gerdegraan verandert

„ door de langhe en groote vochtigheid des Weders, en

„ dat wel meefÜn de Winterfche Maanden", bladz. 860.

Ook fchynt het , om die reden , f by V r 11 g i l i u s ) ge-

noemd te zyn, infelix Lolitm. Doch het blykt ook lut

de Ouden, dat men de Dolick gehouden beeft voor een

Ziek-
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hieer dan twee of drie daar vim gezien te hêbbeii

aan de zelfde Stoel.

3. Ik heb, vóór dé Vierde maal, de Pfoefnèe-

ming herhaald, welke ik in 't breede, Art. iio^

befchreeven heb , én waar van hec oogmerk was,

de valffchheid aan te toohen ;, van het Gevoelen

der genen , die beweeren , dat het KóorH in Do^
iick oHtaart (^^"), De uitflag van deeze Vierde

Proefneeming is eveneens geweèft als die derdriö

voorgaanden: het Koorn, zeer nat gehoüdèil

zynde, heeft my geenerley ontaarting noéh ver-

baftering getoond. Het heeft veel meer üitge-

ftoeld en ftérker ge-aaird , dan het Koorn , dat

niet bevögtigd was dan door de Daaüw èri Re-

Ik héb opgemerkt , dat de zwaaré Koude, van'

^F^r 175^, veel nadeeliger geweeft zy aart de
Dolick dan aan het Koorn. Te Thonnex ^ een
klein Dorp , drie vierde van een Myl beoofteii

Genevcj daar ik deeze Proefneemingen gèdian
heb, was de Koude den 10 February zo vinnig,'

dat dezelve het Vogt van den Thermometer vati'

Reau-

Ziekte van het Koorn. Onder 't Brood gemengd maakte
het bedwelmdheid en Pyn in t Hoofd : weshalve men
het denkelyk verward zal hebben met die verbaflering,
welke in 't Franfch Erget genoemd wordt, én waar van'
men de fchadelyke Uitwerkingen , voor weinige Jaaren'
aldaar ondervonden heeft, ^ie het gene wy' daar vaij^
bygebragt hebben in 't I. Deel der Hesl-khfi vm
Plat NE R, bladz. 120, 127.]

X. 0EEt. i; i
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Reaumur ao Graaden beneden het Punt vaa

Vorft deedt daalen (*). Te Geneve was dezel-

ve omtrent drie of vier Graaden minder.

4. Ik ben zeer omftandig geweeft over de flen-

terigheid (Etiokment^ der Planten , in de 79fte

en 113de Artikelen van myn Werk. Deeze zo

aanmerkelyke ontaarting , welke de Planten be-

jegent, die men opkweekt in beflooten en don-

kere plaatfen , verdiende de oplettendheid der

Natuurkundigen , en ik weet i)iet , dat zy de

oorzaak daar van hebben getragt te bepaalen door

befliffende Proefneemingen. Men heeft , in de

aangehaalde Artikelen ,
gezien , hoedanigen 'er

door my in 't werk gefteld zyn op dit zo gewig-

tig Onderwerp : die allen gefcheenen hebben te

betoogen , dat het noch in gebrek van Lugt

,

noch van Warmte, noch in overmaat van Vog-

tigheid ; maar eeniglyk in de ontbeering van Licht

zy, dat men de oorzaak van die Slenterigheid

moet (lellen (f). Zie hier nog een Proefneeming,

waar door deeze beveiligd wordt.

Franfche Raapen , die uitgegroeid waren in

een zeer donkere Kelder , hadden zeer flenterig

Loof gemaakt, met uiterraaate lange Stronken,

fche-

() [Dat is 13 Graaden onder o op de Thermometer

tan Fahrenheit, Musschenbroek en Prins,
volgens de gewoone TelÜBj. Zie de Thermometer-

Schaalen in het V. Ds Sb deezer Ferbandelingtn , Pt^

XXXIV.}
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(chèmerwit van Kleur. De Bladen hadden zig

niet kunnen beginnen te ontwinden, en derzeU

ver Kleur was geelagtig wit.

Ik fneed de Stronken af van een groot getal

deezer Raapen , en bragt daar van het onder end

in Vaafen vol Water, welke ik in een Tuin deedt

brengen, daar ik ze bezyden elkander, allen in

de zelfde blootftelling aan de Lugt , plaatile. Ee-

nigen van deeze Vaafen zette ik onder Kokere

van Bordpapier, met blaauw Papier gedekt, die

het Licht volftrekt wegnamen : fommigen waren

geheel digt, de anderen aan hetboven-end open;

men floot Thermometers in deeze Kokers, en een

ander Thermometer werdt ter zyde, in de Scha-

duw, geplaatft.

Den 19 Augufius 1755, toen ik deeze Proef-

neeming werkftellig maakte, was het een zeer

heete Dag: de Thermometers, zo binnen de

Papieren Kokers, als daar buiten, bleeven ftaan

op 10 of2 1 Graaden boven het Punt van Vorft (|) r

doch een Thermometer, dien ik toen eenigentyd

in de Kelder liet, tekende niet meer dan 10 en

een halve Graad (§).

Een

T

(t) [Vergelyk daar mede het gene bygebragt is, uit

een Brief van den Heer Bonnet aan den SekretarU
der Akiidemie van Stokholm, in het III. Debl deezer
Verhandelingen, bladz. 74, 75.]

(4) [Dat is om en by de 80 Graaden, volgens de Ther-
mometer Schaal van Falrenbeit

]

(5) [Dat is tuflchen de 55 en 56 Graaden.] -

X. DjiEL. Z 3
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Een Ecmaal verloopen zynde , wierden de

Stronken , die aan hec Licht waren bloot gefteld,

groen ; doch de genen , die onder de Kokers wa-

ren, veranderden niet van Kleur, en bevonden

zig, ten einde van verfcheide Dagen, noch zo

zuiver en Sneeuw-wit, als den eerften Dag. De
Thermometer niettemin bewees, dat zy aan de

zelfde Warmte waren bloot gefteld geweeft , als

de genen, die men niet in Kokers beflooten hadt.

5. Men heeft gegift , dat de Kraag , die zig

by de inplanting van de Ent op een Stam of Tak

formeert, een foort van Teems ware, welke van

de Stam of Boom de Sappen afzonderde , be-

kwaam om de Ent te voeden. De omplooijing en

tuffchen-in-fchieting der Vaten in de Kraag, ver-

meerderden de waarfchynlykheid van deeze Gis-

fing. Men hadt gemeend daar in een maakzel te

onderfcheiden , overeenkomftig met dat der Af-

fcheidende Werktuigen in 't Menfchelyk Lig-

haam. Ik heb begonnen Proeven in 't werk te

ftellen , om my te verzekeren van de gegrond-

heid deezer Giffing : waar toe het denkbeeld in

my opgekomen was, uit de genen, die ik gedaan

heb om den Loopweg van het Sap der Planten te

ontdekken. Men heeft, in het Vyfde Vertoog

van myn '\Verk,den gewenfchten uitflag kunnen

zien van deeze Proefneemingen : daar in beftaan-

de, van uit de Planten te doen haaien zeer fterk

gekleurde Vogten ,
gelyk , by voorbeeld , het

Aftrekzel van Meekrappe en Inkt.
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Indien de Affcheiding der Sappen , die voor

de Ent bekwaam zyn, gefchiedt in de Kraag,

van welke ik gefproken heb , zo is het zeer klaarj

dat, als men Inkt doet inzuigen door den Stam,

dit Vogt niet in de Ent moet komen dan zeer

ontkleurd zynde, ja zelfs dat het *er in *t geheel

niet moet inkomen , ten minfte, zo men onder-

ftelt , dat deeze Kraag een Teems zy van zulk

eene fynte, als men fchynt vermoed te hebben.

Ik heb dan Inkt laaten inzuigen door eenWyn-
ftok, die blaauwe Druiven droeg, en waar op

men , door fplyting , een Tak gezoogd had van

een witte Druif. De kleurende StofFe zag ik,

zonder kennelyke verandering , uit de Stam in

de Ent doorgaan , en door de Houtige Vezelen tot

aan het bovenfte van de Ent ftygen.

H.
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B E R I G T
VAN EEN ZELDZAAM

ZEE-SCHEPZEL,
ü I T

NOORD-AMERIKA.
Vervat in een Brief van den Heer Alexande^
RüssEL, Med. Do6tor , Qeneesheer van St,

Thomas -Hofpitaal, en Lid der Koninglyke So-

ciëteit van Londen» aan den Eerv/aarden Tho-
mas BiRGH, Doftor in de God.2;eIeerdheid en

Sekretaris der Koninglyke Sociëteit.

QPbilofopb. TransaS. for the Year 1762. Vql. L,IÏ.

Part. 2. p. 554.)

MYn verftandige Vriend , Do<5tor James
Nasmyth, zo goed zynde geweell van

my een Voortbrengzel der Zee t? zenden , 't

welk iets zeldzaams fchynt te zyn, heb ik geoor-

deeld j dat eenig Berigt daar van niet onaangenaani

zou wezen aan de Koninglyke Sociëteit. Ik heb

derhalve UEd. vermoeid met de ingeflooten Pa-

pieren , die een Uittrekzel behelzen van Doktor

Nasmyths Brief; een befchryving van het;

Schepzel ,
gelyk het zig op de gepaarde onder-r

zoeking van Doktor Solander, de Heeren Pe-

ter CoLLisoN , Joi^N Ellis cn my z^lf, ver-

fch^ii-
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Een zeldzaam Zee-Schepzee. §5^

fcheide Maanden na dat ik het ontvangen had,

vertoonde; als ook twee Aftekeningen daarvan

gemaakt door den Heer Edw A RD s , (Zie P L A A T

JjXVI.) waar van de eene hetzelve in zyn ge-

heel verbeeldt , nagenoeg van de natuurlyke Kleur

en Grootte; de andere deszelfs gefteldheid , na

dat men het geopend hadt.

Ik ben,

MïN Heer, "

Uw gehoorzaamde oot-

fValbrook , moedige Dienaar

%o Juny 17(53.

Alexander Russell.

V'ittrekzel van Dr. Nasmyths Brief.

- Op myne terugkomfl: van Noord-Amerika, in'

November des jaars 1759 , zond ik UEd. twee

of drie Stukken , in dat Geweft opgezameld. Een

daar van moet ik, van wegen deszelfs zonderlin-

ge Vertooning , en om dat het geheel onbekend

was aan iedereen , zo Franfchen als Engelfchen ,

die het zagen ^ Uwe oplettendheid aanbeveelen.

De begeerte om het geheel te houden s. zo als

het gevonden was, verhinderde alle ander on-

derzoek, buiten dat van het naauwkeurig te bc-

fchouwen, wanneer ik het eerft kreeg, en ver-

Xt Peel» Z g , fchei"

y



g^d 'Berigt van een zeldzaam '

fcheide maaien daar na ; zo om verzekerd te zyn,

dac het wel bewaard was, als om de veranderin-

gen waar te neemen , die het ondergaan mogt
.,

terwyl het in de Spritus bleef. Van U Myn
Heer zal ik, als 't UEd. eens mag gebeuren, met

groot pleizier nader Berigt dien aangaande onC'

vangen. Middelerwyl zal ik UEd. de Omftari.

digheden verhaalen, by welken het my ter hanti

gekomen is.

In de Maand yuny 1759 arriveerde de Oor*

logs - Vloot , die tegen Quebek afgevaardigd

was, op de Rivier van St. Laurens, wanneer

wy , zynde op de Noorder Breedte van 49 Graa-

'den 50 Minuuten, en omtrent tien Mylen be-

ooften Anticop't^ een Eiland dat in de Mond
van de Rivier legt , het Lood wierpen en Grond

kreegen op twee-en-veertig Vadem ; wit Zand

aan *t Lood met zwarte Vlakken. Hebbende, op

dien zelfden tyd , een Vifchlyn overboord gewor-

pen, werdt de Hoek bevonden vaft te zitten

aan den Grond , en , na eenige poogingen , haal-

den wy een ftuk Rotsfteen op , aan welks Op-
pervlakte gehecht was een fterke Peezige zelf-

ftandigheid , bleek bruin van Kleur, omtrent ze-

ven
.... -'

(*) [Het Kenmerk van den Pbiapus, by den Heer
LiNNiEus, is: Een langwerpig Spilrond Lighaam, met
den Grondfteun vaft gehecht; een Bek aan 't end, met
kromme Tanden en een Cylindrifche geftraalde Snoet.

Twee
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ven Duimen lang. Dezelve was rond, omtrent

ter dikte van een gemeene Ganze-Schaft : het an-

dere end maakte een Zak of Beurs , van grootte

en gedaante als een Duiven-Ey.

De geheele zelfïtandigheid van dit Lighaam

was Veerkragtig, en, de Beurs drukkende^ ont-

dekte ik duidelyk eenige Stoffe daar in vervat

:

ook verbeeldde il? my, dat die eenige bewee-

ging hadde.

Dit zyn, Mtn Heer, alle de Byzonderhe-

den , welke ik UEd. heb kunnen mededeelen,

aangaande dit onbekende Onderwerp. Of het

een Dier, Plantdier of Zee -Plant zy, laat ik

pn Uwe befliffing over.

T>us verre Br. Nasmyth.

Op ons onderzoek , fcheen het ons naaft té

feomen aan het gene van de Liefhebbers der Na-

tuurlyke Hiftorie Priapüs wordt geheten. Wy
^leemen derhalve de Vryheid , van het te noe-

men Priapus met een Draadswyze Steel en een Ey-

vormig Lighaam (*). Het Lighaam (A Fig. i)

hadt

Twee foorten heeft hy 'er van, de eene , die half ovaal

is en gladagtig, van hem getyteld Priapus Equinus, uit

de Europifche : de andere , die rolrond is en geribd,

Priapus Humanus genaamd, uit de Indifche Zee.1

X. Deel.
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hadt de figuur van een Ey en kwam in grootte

tuflchen dat van een Duif en een Kuiken , zyn-

de glad, Vliezig en van een Zilverige Afchkleur.

Dat de Mond fcheen te zyn,^, was een weinig

beneden den top gepliiatft en vierklappig , in de

gedaante van een Kruisje, gelyk men dit Deel

afzonderlyk verbeeld ziet 'inFig. 2. DaAmts^b^

was aan de zelfde zyde , een weinig boven de

inplanting van de Steel, geplaatft en ook mee vier

Klopvliezen geflooten. Omtrent de beide gemel-

de Openingen was het Lighaam Eeltagtiger op 't

Gevoel , dan elders. Het gaf een St^el of Stam-

metje B uit , van tien Duimen lang , waar van

het end gehecht was aan een Stuk Rotslleen C
Deeze Steel hadt een bleek bruine Kleur, en

ongevaar de dikte van de Schaft van een groo-

te Henne- Veder, zynde rond, hol, ruig, ea

van een Vliezige, naar Leder gely kende zelf-

ftandigheid.

Toen men dit Lighaam hadt geopend , gelyk

Tïg. 3 vertoont , fcheen de inwendige Rok uit

Netswyze Vezelen famengeweven te zyn. De
binnenfte Opening van den Mond , a , was om-

ringd van eene Straalswyze zelfftandigheid, om-

trent ter grootte van een Stuivertje, dikker en

Eeltagtiger dan de Rokken van eenig ander ge-

deelte. De inwendige Opening van de Anus

of 't Fondament , /•, was famengefteld uit door

elkander geweven Vezelen. Van den top tot

den
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dén Grondfteun, aan ieder zyde, daalde fchuins

en met omwendingen nederwaards, een glad,

vaft Lighaam, omtrent een vyfde deel van een

Duim breed , waar van een gedeelte zig affcheid-

de in het onderzoek; zo dat het maar onvolko-

men is afgetekend , by c , c. Wy kunnen geea

klaarder denkbeeld van dit Lighaam geeven, daa

met te zeggen , dat het grootelyks de Vertoo-

ning , hoewel niet de grootte , hadt , van een

der dunne Darmen en aan de binnenfte Opper-

vlakte van het Schepzel aangehecht was , byna

op de zelfde manier , als de Darmen aan hcC

Darmfcheil.

H.

X. Deïi. AA Ni
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OMTRENT DE

VERGJFTIGHEID
VAN SOMMIGEDIEREN

j N ENGELAND:
DOOR DEK Heer

RICHARD FORSTER^
j.\Meejler in de Vrye Konjien en Predikant

te Sbefford in Èucksbire.

(Pbilof. TransaU. for the Year 1762. Vol. Lil. Part. 2.

P- 475.)

GRAUNT verhaalt ons, in zyne Aanmerkin-

gen op de Sterflyften van Londen
, „ dat

9, we een fehrik hebben voor Padden en Slangen ,•

„ als

() [De Padden, by voorbeeld, die men gemeenlyk,

uit afkeer en fehrik voor derzelver Venynigheid,zo veel

men kan Vernielt , doen in de Tuinen dienft, door Wor-
men , Slakken . Torren en ander Ongedierte , dat de
Planten en Vrugten befchadigt, op te eeten. Z.e het

VL Stuk der Natuurlyke Histouie, bladz.

197. De Spinnekoppen , die men ook, in 't algemeen,

rooi Venynig houdt, en in de Tuinen niet fchroomt van

kant
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§^ als de vergiftigfte Schepzelen zynde; tefwyl

,, zeer weinige Menfchen , op eigen Ondervin-*

j, ding , kunnen getuigen , dat ty ooit door eeii

„ van beiden befchadigd zyn". Dit is byna een

ÉeuviT geleeden reeds uitgegeven ^e weeft j en^

aangezien de tegenwoordige Eeu-w eigentlyk de

tyd van Proefneemingen genoemd mag worden ^

zo is het te verwonderen , dat *er riog geene in

't werk gefteld zyn , om zig te verzekeren ^ wel-

ke Dieren weezentlyk die fchadelyke Eigenfchap

hebben. Ik behoef de goede uitwerkingen niet

op te tellen , welke zulk een onderzoek zou kun-

nen hébben
;
gelyk om dien fchrik of afkeer weg

te neemen , daar Graunt van fpreekt; welke

den ftoutften Man dikwils doet yzen , op het te

naby komen aan deeze Dieren : noch ook , dat

hier door het Leven van ontelbaare onnoozele ert

miffchien nuttige Schepzelen zoude behouden

worden (*).
-''''

>> De Adder en Stokflang(t) worden, zo veel

my

kant te maaken,' doenden Menfch dienfl; door het op-

vangen van Vliegen en Muggen, die de Druiven', h'f

voorbeeld , en andere Vrugten befchadigen. Ook (trek-

ken zy tot Voedzel voor het klein , aangenaam zingend,'

Gevogelte.] •
' ' ^^ '-''

(t) [Ik gebruik hier het Woord Stokflang , om het Ên^
gelfche Slow- Worm te verduitfchen , op het Voetfpoöf

van Charleton , die 'er de Scytale voor neemt.

Doch de Blindflang, in 't Engelfch Blind-Worm^ worde
'ex geineenlyk mede verward, gelyk wy aanftonds zulleff

zien. 3
>

X. Deel»
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my bekend is , door iedereen voor Vergiftig gö-f

houden. De Vergifcigheld der Adderen lydt geen

tegenfpraak (*). Wat den Scokflang aangaat,

heb ik twee Toldoende Waarneemingen ^ om te

belluiten , dat deszelfs Beet geheel onfchadelyk

zy. Hier volgt een naauwkeurig Verhaal van de

Omftandigheden.

In Juny des jaars 1751 had ik een Vrouw,
^ane Seymour genaamd, van deeze Plaats, aan 'e

byeen raapen en regt leggen van Stroo ^ voor den

Dekker, bezig. Het was omtrent te elf Uuren

's voormiddags , in zeer heet Weer , wanneer

het Venyn van alle Dieren geagt wordt bet krag-

tigfte te zyn. De Vrouw begon luidkeels te

fchreeuwen , dat een Adder , die in het Stroo

was , haar in den Vinger geftoken hadt. Ik was

'er, op dien tyd, by, en de Vinger bloedde in-

derdaad. Haar Man , die voor Dekker diende,

vloog in een oogenblik naar de plaats , en vondt

een Stoküang, die aanftonds van hem gedood

werdt.

(*) [Het Is door de Proefneemingen van de Leden

Ser Parysfche Akademie gebleeken , dat de Beet der Ad-

deren niet altoos Venynig zy. Zie wat wy daar van heb-

ben bygebragt , in het VI. Stok /Ier Natuurl-^ke Hijl»-

rie, bladz 346, enz. De uitwerkingen van de Beet zyn

ook dikwils door geringe Middelen te voorkomen. Daar-

enboven is 't bekend, dat het Vlugge Zout der Adderen,

't welk het werkzaainfte uit dezelven fchynt te moeten

zyn, een zeer nuttig Geneesmiddel is. Het Adderen-

Vet alleen , op de Wond geftreeken
,

geneeft dezelve.

Iets dergelyks heeft plaats omtrent de Beet van den Ra-

tel*
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werdt. Ik, weetende dat zy doorgaans by paa-

ren leggen , belafte den Man nog meer te zoe-

ken ; want dat de Slang zekerlyk een Kameraat

moeft hebben , en daar op werdt de ander heel

fchielyk gevonden» Gcduurende dit gewoel,

vergat men het Ongemak van de Vrouw t'eene-

maal, en zy ging weer aan 't werk, als of haar

niets deerde. Myn Vrouw, evenwel, omtrent

een Uur daarna, hoorende wat 'er gebeurd was,

verbond de Wond met Slaa-Olie , en gaf 'er de

Vrouw twee of drie Lepels van in: doch, de-

Wyl dit zo lang daarna gefchiedde, m.erkte ik

het als vrugteloos werk aan.

,Het andere Toeval kwam den Man van dö

gemelde Vrouw, John Seymour^ van deeze Stad^

in 't begin van July des jaars 1754 over. Onder

het wegruimen der Fondamenten van eenige af-

gebrande Huizen , waar van ik het weder op-

bouwen te bezorgen had, fchreeuwde hy, ge-

ftoken te zyn door een Blindflang (f) , gelyk zy

hert

telflang, in Amerika. lAe *t zelfde StO k der Natuurlyke

tlijlorie , bladz. 304. Waar uit men nog te meer beves-

tigd wordt , dat het Venyn der Dieven alleen by zekere

Onderwerpen, en in zekere Omflandigheden, 't zy van

het Dier zelf, dat byt, of van den gebeeten Perfoon of

de getroffen Deelen , werkzaam is. Even als men een

Kwetzuur, met de onfchadeiykfte dingen veroorzaakt

j

dus doodelyk heeft bevonden, zo ook de Beet van een
Verwoed Dier.]

(t) [Blindixorm ,g&\y'k inen hier in 't Èngelfch leeft, be-

tekent, volgens Chaej-eton , deu Blindflang of Cecilla.]

X» Deel* Aa
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hem hier noemen. Ik was »er by , en zag het

Schepzel aan zyn Duim vaft zitten : want de Man
ligtte het wat van den Grond , eer het los het.

Hy was inderdaad gebeeten : want de Steeleen

vertoonden zig zeer klaar, en op een zeer gevaar-

lyke plaats, net boven op de Pees, aan de bin-

nenzyde van zyn Duim. De arme Hals was ten

uiterfte verfchrikt ; hy zag zo bleek als de dood ,

en zeidedat hy in een Minuut een Lyk zou zyn.

Ik grimlachte en erinnerde hem , wat met zyn

Vrouw, twee of drie Jaaren te vooren , gebeurd

was ; toen greep hy moed, ging weer aan 't werk

en ik hoorde hem niet meer klaagen.

6 E-
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Pater
J.
BECCARIA^

Hoogkèrdar der Proef- ondervindelyke

Wysbegeerte te Turin,

(Pbilof. Trdnsaé. for the Year 1762. Vol. LU. Part. 2.

p. 486.)

AAngezien de Ontleeding des Lichts, in de

Koninglyke Sociëteit van Londen eerft

begonnen, al verder door die zelfde Sociëteit be-

oefend en voltooid wordt ; zo heb ik niet getwy-

feld 3 aan dezelve in den voorften töe te zenden

ècn Prifina van Berg-Kryftal, 't welk ik Zoda-

nig heb laaten houwen, dat het zeer bekwaani

wierdt tot vcrklaaring van de Wet , volgens wel-

ke het Licht in zodanig eèn dooffchynend Lig-

baahi woMt gebroken.

Dit ?fifraa(PLAAt LXVÏ. %.-4) is öp dé

volgende manier gefatfoeneerd. De Zcskantigé

X. D££L. Aa 2 zy-



^66 De Oorzaak der dubbele

zyde ABCDE F, is een regthoekige Doorfny-

ding van den naiuurlyken As van het Kryftal, of

van desz-elfs hoogte: de twee Vierhoekige zydeii

of Vlakken GBCH, FGHEzyn Sneeden , die

op den As LM te famen löopen : de vier Drie-

boeken AGB, AGF, EHD, CHD, zyn het

övergebleevetie der regthoekige Vlakken , vi^elke

het Kryftal omringden , toen hetzelve zyne na-

tuurlyke figuur hadt.

Op deeze manier, zeg ikj heb ik voornaarae.

lyk dit Prifma doen houwen, op dat uit deszelis

befchouwing de Wet blyken zou van de dubbele

Straalbreeking (Refra&jo') , welke ik in de Berg-

Kryftallen , zo geheel als op verfcheide manierea

doorgezaagd , had ondervonden. Vv^ant , ver-

. fcheide Bergkryftallen hebbende doen polyften in

haare natuurlyke gedaante , vertoonde zig , zo

menigmaal ik door eenigerley hoek van dezelven

keek, dien derzelver regthoekige Vlakken met

'elkander maaken , het Voorwerp altoos dubbeld,

en altoos ieder Beeld van 't zelve gekleurd : ik

zag hetzelve insgelyks dubbeld , en tevens ieder

Beeld gekleurd, wanneer ik door een der drie-

hoekige Vlakken keek , die aan den top zyn , en

door een der regthoekigen , die nevens den As

leggen.

Bovendien zodanige geheèle Krydallen heb-

bende laaten doorzaagen evenwydig aan den As,

de Sneede nu eens gaande door de toppen der te-

genoverftaande hoeken j dan eens de driehoekiga

Vlak-
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Vlakken aan den top, zo wel als de vierhoekige

Vlakken aan de zyden , in tweeën verdeelende,

vertoonde zig ook altoos, wanneer ik door dee-

ze gefneeden Vlakken keek, het Voorwerp aan

my dubbel, en ieder Beeld in zyn natuuilyke

Kleur.

Als ik alleenlyk keek door ccn driehoekig Vlak

aan den top , en door de Vlakte van den Grond-

fteun, die regthoekig is op den As van het Kry-

fial, ('t zy ikgeheele of op eenigerley wyze door-

gefneeden Kryftallen gebruikte,) fchcenen de

twee gekleurde Beelden , allermeeft , famen t.e

loopen tot één Beeld. Daar uit beQoot ik: „ dat

„ de Liehtftraalen j die in het Bergkryftal duor

5, hellende Vlakken loopen, dwars op den As,

f, mecft van elkander wyken om twee Beelden

5, te formeeren ; en dat die Beelden allermeeft

j., famenloopen tot één Beeld , als de Lichtftraa-

„ len door Vlakken van het Prifma, die naar el-

j, kander hellen ,
gaan , zodanig dat zy minft

„ fchuins of meeft evenwydig zyn aan den As".

Om deeze zaak te betoogen , nu, meen ik,

gelyk gezegd is, het Prifma, dat ik hier zend ,

allerbekwaamft te zyn: want, als men door des-

zelfs hoek kykt, wiens top is de regte lyn GH,
ziet men het Beeld des Voorwerps dubbel. Dan,
naamelyk

,
gaan de Straalen allerdwarft door, ten

opzigt van den As LM. Ziende, wederom, door

den hoek, wiens top is in de regte lyn BC, of

door dien hoek, wiens top is in de regte lyn F|jJ,

X. Deel, Aa 3 dan
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dan loopt het dubbele Beeld meeft te famen tot

één Beeld , om dat de Straalen allerminft dwars
^

ten opzigc van den As , paffeeren.

De groote Mannen, I^uigens en Newton,
maaken wel gewag van een dubbele Straalbree-

king in het Bergkryftal ; maar zy brengen geen

genoegzaam eigen Kenmerk by, van die dubbele

Straalbreeking. Huigen s fpreekt in zyn Werk
over *t Licht , in het Vyfde Hoofdftuk , welks

Opfchrift is : Van ds wonderbaars Straalbreskmg m
'/ Tslandjcb KryJIa/: aldus. „ En dit was, dat

,, in het Bergkryftal ook een dubbele Straalbree-

,, king ware, gelykerwys in het Yslandfche Kry-

5, ftal ; hoewel baarblykelyk kleinder " , enz.

Newton , in het XX. Vraagftuk zyner Gezigf-

kunde ^ zegt : ,, Het Rots-Kryftal heeft, op

„ dergelyke wyze, een dubbele Straalbreeking;

„ maar het verfchilderStraalbreekingcn is kleiner

5, en niet zo duidelyk , als in het Yslandfche

„ Kryftal".

De dubbele Straalbreeking , egter , van het

Bergkryftal, komt niet dan in dubbelheid overeen

met die van het Yslandfche. De dubbele Straal-

breeking van het Yslandfche Kryftal gebeurt mee

Straalen , die door evenwydige Vlakken paffee-

ren ; die van het Bergkryftal met Straalen, wel-

ke door Vlakken gaan , die naar elkander hellen.

Het dubbele Beeld, door het Yslandfche Kryftal

gezien, is ongekleurd: om dat alle ongelykllag-

^ige Straalen, door evenwydige Vlakken pafTee.-
'

ren-
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rende , op gelyken afftand zig in twee Straakn

feheiden : daar het andere gekleurd is , om dat

de ongelykflagtige Straalen , door Vlakken gaan-

de die fchuins zyn ten opzigt van elkander ^ on-

gelykelyk van een wyken. En, bovendien ver-

eifchte dit de voornaamfte oplettendheid , dat

,

gelykerwys het onderzogt was, welk een ftand

in de figuur van het Yslandfche Kryftal de Ij'n

heeft, volgens welke de Voorwerpen verdub-

beld worden: zo ook de ftand verklaard werde,

welken in het Bergkryftal de lyn hebbe, volgens

welke men de Voorwerpen zo wel dubbeld als

met Kleuren ziet.

Maar, zyn 'er nog geen andere Lighaamen^

in welke of een dubbele of ook meervoudige

Straalbreeking plaats grypt ? De Heer 's G r a v e-

SANDE heeft , immers, in een gelykhoekig Prifraa

uit een Brafiliaanfchen Keytteen , een dubbele

Straalbreeking gevonden in ieder hoek ; maar in

ieder hoek verfchillende (*). Is dit niet een al-

gemeene Wet voor alle doorfchynende Lighaa-

men, die eenige bepaalde figuuren van Natuure

hebben, dat zy ook begaafd zyn met een bepaal-

de en met de figuur overeenkomftige manier in

het getal en de veelheid der Straalbreekingen? Is

niet

(*) [Ik heb doorfchynende Keyfteenen , meteen Rug
gefleepen , door welken de Voorwerpen , daar men ze
op legt, zig dubbel en in hunne natuuriyke Kleur ver-
toonen.]

X. Deü^. Aa 4
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niet die verfchillendheid , in het getal en in de

grootheid der Straalbreekingen , een zeer open-

baare weg, langs welken de Natuur van dedoor-

fchynende voortgaat tot de volkomen ondoorfchy-

nendheid ? Zal niet, indien in de reeks van door-

fchynende Lighaamen, welken het Aardryk uit-

levert, alle verfcheidenheid , zelfs ook in het ge-

tal der Straalbreekingen, onderzogt wordt; dit

onderzoek van nuttigheid kunnen zyn , om door

te dringen tot de kennis van het famenftel en de

formeering deezer Lighaamen , en de oorzaak van

alle Straalbreekingen en Straalbuigingen met meer

zekerheid te ontdekken ? Want , het is my nu

ten uiterfte waarfcbynelyk, dat alle de Breekin-

gen en Buigingen der Lichtftraalen voortkomen

uit de kragt van dat Elektrikaale Vuur, waar door

de Middelftoffen , die ongelyke Straalbreekende

pf Straalbuigende Vermogens hebben , van een

gefcheiden worden.

H.
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PER
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INDE

BINNENSLANDSCHE WATEREN:
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CARL FRIEDRÏCH LUND,
Raadsheer te Linkoping in Siveeden.

(^eï ^on. Q)d)mb. litab. ber ^Btffenfcf^aften 'Khlmbl- mf
Mè 3ii^r 1761. XXIII. BAWiJ. pag. 184.)

MEn weet, dat 'er veele Uitvindingen zyn,

om Vifch te vangen , doch in tegendeel

heeft het zeer lang geduurd , eer men op Midde-

len gedagt heeft, om ze te vermenigvuldigen,

en inzonderheid de zwaarighcden weg te neemcn,

die de Voort teeling der Viffchen , in de bin-

iienslandfche Wateren , hinderlyk zyn.

Zodanige Wateren of Meiren bevinden zig

,

in, ons Land , in ongelooflyke menigte. In 't

Piorfaetter Paftooiaat in Ooftgothland , zyn 'er

X Deel, Aa 5 zes-
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zes en-zeftig groot en klein , die altemaal Vifch

hebben , en de Viflchery zou en kan in allen

voordeelig zyn. Andere Parochiën ^ in 't zelfde

Land, wil men dat 'er over de honderd hebben

,

en de overige Landfchappén van Sweeden , eeni-

ge weinigen uitgezonderd , hebben 'er, naar even*

redigheid , niet minder.

Wat de Vifchrykheid van deeze Meiren aan-?

gaatj men heeft altoos bevonden, dat de diepe

Meiren niet half zo veel Vifch nanr maate van

hunne uitgellrektheid hebben , als de ondiepe

;

doch dat, daarentegen, de Vifch in de diepe

Meiren , welke meeftal een Steenagtigen Grond

en helder Water hebben , grooter zyn en beter

van 3niaak. De oorzaak van deeze ongelykheid

is 3 dat het Water, als het Element der Viffchen,

in Moeraffige Meiren troebel is , en veel Slymig-

heden met zig voert , waar door dan de Vifch

een Grondige Smaak krygt. IDat nu de Vifch in

diepe Meiren zig niet zo fterk vermenigvuldige,

kan vermoedelyk daar uit voortkomen , dat het

grootfte deel van de Kuit, in de Rytyd, we-

gens de diepe Oevers, omkomt , en van de Zon

of door de Warmte niet zo goed uitgebroed

wordt , als aan de Oevers, die ondieper zyn.

De enkele ingeeving van de Natuur , dat de Vifch,

als hy zyn Kuit wil fchieten, uit eigen bewee-

ging naar Oevers en Ondiepten gaat, of andere

Wateren zoekt, die van minder Diepte zyn, is

een ontegenzeggely k bewys , dat de Warmte hier
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ZO wel noodig zy, als dezelve vereifcht wordt

tot andere Uitbroedingen. Ik zal miffchien in 'c

vervolg gelegenheid hebben, om te fpreeken van

(de overige Oorzaaken , die de Kuit in de Ry tyd

vernielen : gelyk , dat dezelve opgevreten worde

van andere Viffchen en van Infekten , Krabr

ben , Kreeften en allerley Zeeworraen : om de

Vogelen niet te yergeet^n, die 'er ook hun deel

van neemen.

Men heeft lang daar van gefproken en gefchree-

vcn,dat het Viffchen in de Rytyd moeft verboo-

den worden , ten einde de Vifch niet verontruft

werde, maar zyne Kuit vry vallen laaten mogt;

't welk naderhand een menigte van jong Tuk zou

uitleveren : doch , volgens het gene ik reeds by-

gebragt heb , zou dit Middel niet voldoende zyn

;

gelyk dan ook het voorgefteldc Vcrbpd ladig , zo

niet onmooglyk na te komen is.

Door de Proeven , welken ik in 't werk ge-

field heb , en die in 't vervolg zullen worden by-

gebragt , ben ik tot de gedagten gekomen , dat

men het Verlof wel mogt laaten blyven , om in

de Rytyd te Viffchen, doch zo, dat voor ieder

Vifch, die men ving,eenige duizend nieuwe ge-

plant werden; midsmen, naamelyk, de verme-

nigvuldiging der Viffchen door eenig Middel te

hulpe kwam, 't welk allermeeft met de gewoon-

te der Viffchen, van in de Rytyd den Oever te

zoeken , met hunne manier van Voortceeling en

X. Deei.. ^er-
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derzelver Wetten , als ook met onze eigene Pligt

en Denkbeelden overeenflemdc.

Tot duidelyker verklaaring is 't noodig, de

Manieren, hoe verfcheiderley Viüchen ryën ,

met elkander te vergelyken. De Voorn (*_)

rydt in befchaduwde Wateren ,
gelyk de meefte

kleine inlandfche Meiren zyn : als het Loof der

Berkeboomen aan het uitbotten is. Zonder twy-

fel wordt zekere Graad van Warmte in het Wa-
ter vereifcht, 't welk den Rytyd bepaalt voor

alkrley ViflTchen , die zulks in 't Voorjaar doen.

Deeze Graad van Warmte zal miffchien de Vis-

fchen , doordien de Kuit in 't Lighaam ryp wordt

en uiizwelt , aanfpooren , om zig naar zulke plaac-

fen te begeeven j die bekwaam zyn, om zig daar

van te ontlaften.

Als nu de Voorn ryën wil , noemt men hier

te Lande Badfisk , dat gedeelte van deeze Vis-

fchen, die als Voortroepen een of twee Dagen

vooruit gaan. Het is aanmerkelyk dat, in 't ryën

der Voornen , deeze Voortroepen alleenlyk uit

Hommers beftaan : waar tulTchen en een volgen-

de Troep van Hommers de Kuiters zwemmen.

Als de BaJfisk ftrykt , is het zeer aartig te zien

,

hoe dezelve, als in Gelederen, Kompagniën en

Afdcclingen gefchikt , zulks doet , even of het

een

(*) [Rothfeder, in Sweeden Meurt. EenVifchdie naaft

overeenkomt met onze Voorn. Zie het Vlll. Stu k der

iSfatuurl^ke Hijïorie, bladz. 422']
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een Marfch ware van een Leger. Deeze Orde-^

ning neemen de Kuiters zelf, in 't begin, ook

in agc, beftaande ieder Afdeeling uit Viffchen,

die allen van eenerley grootte zyn, en zy zwem-
men digt by elkander, tien, twintig, vyftig,

ja honderd op een Ry , en agter hun veele Ge-

lederen. Onder 't voortzwemmen wordt de Or-

dening wel fomtyds, door onvoorziens fchrikken

of andere Oorzaaken, van haar ftel gebragt; doch

dezelve is op 't oogenblik wederom herfteld, wan-

heer deOntrufting ophoudt, en de Afdeeling her-

ftelt zig zo egaal en wel gefchikt, als of dezelve

door een Ingenieur hun voorgetekend ware.

Eindelyk begint by grootc Steenklippen , of

by Hokken , welke de Ingezetenen des Lands vaa

frifch Dennen-Rys gemaakt en in het Water ge-

legd hebben , de Voorn te ryën : derwaards ver-

zamelen zig de Afdeelingen en dan verdwynt de

Orde t'eenemaal ; in tegendeel fpringt ieder Vifch,

zo fnel en fors als hy kan, over den anderen , om
onder het kringen tegen de Steenhoopen en het

Rys aan , zig van de Kuit te ontlaften. Zy maa-

ken zo veel geweld, dat het Water fchuimt, en

dit doet de Zeevogels 'er op nedervallen , om hun

Voedzel te zoeken. Ook komen 'er de Roof-

viüchen, gelyk Snoek, Baars, Mag Aaien Paa-

ling, op toefchieten, om hun aandeel te hebben

van den Buit, en de genen die niet fterk of fnel

genoeg zyn, om den Vifch meefter te worden,
verzadigen zig met de Kuit.

X. Deel. De
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DeAsTERLiNG (*) heeft met den Voorn eé-

jierley loop en beweeging in de Rytyd. Dezel-

ve rydt driemaal in de Zomer ; doch ik kan niet

zeggen i of eenerley Vifch driemaal in 't Jaar nieu-

we Kuit krygt, en dezelve uitfchiet, dan of het

t'elkens akemaal andere Viffchen zyn.

£)e Br A ASEM heeft, ten aanzien van zyneri

Rytyd , veel overeenkomft met de Voornen 5

doch hy rydt in grooter menigte , zo dat zyné

Afdeelingen of BadfiJJc/iett als geheele Regimen-

ten zyn , in vergelyking met de zwakke Kom-

pagniën der Voornen. De Braafem gebruikt niets

om met het Ly ftegen aan te dringen j dan alleen-

lyk ondiep Water in Riet en Biesagtige Modder-

gronden. Voor geraas en polfteren in 't Water

is hy altoos fchuuw : weshalve de Viffchers daar

omtrent zeer oplettende moeten zyn. Men ver-

niydt deswegen ook , van oude tyden her ^ in

eenige Kerken, die niet ver af zyn van de Braa-

fem-Viffcheryën , alle Klokken-Geluy op de Zon-

en Féeftdagen,als 't in de Rytyd is : dewylmeri

dooi Ondervinding weet ^ dat de Braafem , of-

fchoon hy ook by duizenden de Rivier opgeko-

men ware, aanftonds weder t'Zeewaards ftrykt,

zo dra men op den Oever met Klokken luiden

aangevangen heeft.

De

(*) [Rotbfederjlint , in Sweeden Meurtloja,en dus naad

overeenkomende met onze Allerling of Nefteling, welke

men te Leiden ook, om dat dezelve by Alphen veel ge-

Vant
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De Baarsen gaan niet in Schaaren, gelyk

de Voornen , noch in Order, noch op zekere Ver-

zamelplaatfen t maar elk op zig zelf Kuic fchieten ^

onder of na den Rytyd der Voornen. Een Baars

zoekt een fcherpen Tak of iets dergelyks i waar

boven hy zig plaatft en door wryving tragt het

Vlies vaft te maaken j dat de Vergaarplaats van

zyn Kuit te famen houdt , en by de Navel be-

gint uitwaards te dringen: zo dra hy bevindt

^

dat dit Vlies vaft geworden is , do«t hy een vlug-

ge Sprong , waar door de geheele Vergaarplaats^

op eens, uit zyn Lyf gaat, en in 't Water blyft

hangen. Nadat, nu, zulks gefchied is, houdt

hy zig niet ftil, maar flingert zig her- en derwaards

op andere plaatfen , aan de oppervlakte van het

Water ; zonder twyfel om reden , dat het die-

pe Water, waar in hy zig gewoonlyk onthoudt^

te (lerk op zyn Buik zou drukken , die door de

ontlafting van zulk een groote klomp Kuit ledig

en flap geworden is.

Dewyl deeze Kuit altemaal in haar Vlies is be-

ilooten, zois dezelve grootelyks bloot gefteld aaii

het gevaar, om door Paalingen, Mag- Aaien,
Krabben ofKreeften enVogelen ingeflokt te wór»

den. Het komt maar daar op aan , dat dezelve

zo lang in rufte blyve, tot dat het Vlies zig opc-^

ne , en de kleine Diertjes 'er uit komen : want

alS"

vangen wordt , den naam geeft van Alphenaar of Alffo

Zie de Nat. Hifi. VUL SXüK. W. 437-]

X. Debl.
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ialsdan zyn zy meer bevryd , en kunnen zoridef

verhindering groeijeni

In de binnenslandfche Wateren van kleine uit-

geftrekcheid j is de Vifchrykheid meèft afhangdyk

van drie-erley foorc van VilTchen: de Voorn, 't

welk een goede Vifch is, die buitendien ook cot

Voedfel ftrekt voor den Snoek; de Baars ^ dat

nog beter Vifch is, diezelf verflindt, hoewel hy

ook dik wils van anderen verflonden wordt; en

de Braafem, welke zig, gelyk de beide voorge-

melde Soorten , ligt laat planten , doch z^^den

rooft, en daar tegen zeer voordeelig in 'x viUchen

€n fmaakelyk om te eeten is.

Ik heb reeds gemeld, dat de Inwooners def

Bofchagtige Landftreeken Hokken en Fuiken van

Dennen-Rys in 't Water leggen, waap- in de

Voorn en Baars kruipen om Hom en Kuit te

fchicten , en dus gevangen worden. Ik moet ook

bcrigten , hoe ik in het Dennen-Rys waargeno-

men heb, dat de daar in uitgefchooten Kuit, zon-

der verhindering , veel beter en veiliger tot uit-

broeding komt, dan de Kuit, die op den Grond

valt, en waar-van naauwlyks een Korrel leven-

dig wordt. Dit heeft my de eerde aanleiding ge-

geven, om te denken op het voortplanten def

Viffcl-ien, en , na dat ik Proefneemingen omtrent

de mooglykheid daar van in 't werk gefteld heb,

is door my bevonden , dat dezelve het zekerfte

op de volgende Manier kan ondernomen worden,

Deeze Manier vereifcht wel eenige koften en

moei-
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moeite; doch men mag die met regt tellen onder

het onfchuldigfte en nuttigfte vermaak , dat men

zig kan geeven.

Van Planken laat men een foort van Kiften

maaken ^ die men digt aan Land in het Meir laac

zakken , waar in men vifcht ; vooral op plaatfen,

daar de ftilte vanWind en de Zonnefctiyn iets tot

het oogmerk kunnen bybrengen. Deeze Kiften

worden wyd , doch ondiep en zonder dekzel ge-

maakt. Haare Wanden kunnen door middel van

Rollen, of iets dergelyks j op den Bodem neder-

gelaten worden (*) ; wanneer men wil. Den Bo-

dem , 20 wel als de Wanden ^ bekleedt men met

Dennen-RySj en doet 'er de Hommers en Kui-

ters in 9 die men in de Rytyd vangt ; ieder foort

op zig zelve, en niet meer by elkander, dan 'er

ordentlyk plaats kunnen hebben in zodanig een

Kift , op dat zy wegens gebrek van ruimte niet

verfmachten mogen. Wanneer de ViflTchen tWee

of drie Dagen in deeze Kiften zyn geweeft, neemt

men ze *er met een Schepnet uit, en fcheidt 'ei*

tevens de Kuit wel af, welken zy reeds aan het

Dennen Rys gelaten hebben ; waar by men zien

moet j hoe dat alles gefteld is. De Viich wordt

alsdan tot zyn gebruik toegemaakt, doch vervol-

gens laat men de Wanden van de Kift zakken , en

breidt

(*) [Dat dit dubbele of digte Wanden zyn , die de Ga-
ten van den Houwer toefluiten , fchynt uit het volgende
te biyken.]

X. D££L. Bb
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breidt het Dennen-Rys zagcclyk uit, al meer e»

meer y dat het niet te digt byeen legge. De
Kuitkorrels, daar in gefchooten, maaken de plan-

ting uit, en het wordt byna alles levendig: daar

men, indien de Vifch met de Kuit tot Spyze toe-

gemaakt wordt , by ieder beet Kuit ten mintte

tienduizend tot Leven gefchikte Schepzelen ver-

flindt. Indien men, in tegendeel, in de Rytyd

niet vifchte , op dat de Vifch zig meer vermenig-

vuldigen mogt , zou men in de eerfte plaats de

goede Spyze verliezen, en ten anderen mogen vaft-

ftellen , dat geen tiende deel van de Kuit tot Le-

ven komen zou: aangezien de Voortreeling in

diepe Wateren, door de bygebragte Oorzaaken,

verhinderd wordt.

Hoe digter aan den Rytyd de Vifch gevangen

wordt, zo veel te fneller laat hy de Kuit vallen

in de Kift; des men bedagt moet zyn, om, tot

de Voortplanting, zodanige Vifch te neemen, die,

zo dra hy begint te ryën ,
gevangen wordt. De

Voorn kan men zeer gaauw daar toe brengen,

wanneer men ze verfchrikt , na dat zy een wei-

nig verontruft is geworden , en met de Braafeni

beftaat het eveneens : maar de Baars ontlaft zig

moeielyker van de Kuit, wanneer zy voor den

Rytyd wordt gevangen: dewyl, gelyk ik reeds

erinnerd heb, het Vlies vanhasre Kuit fterk is,

€n de Kuit 'er, in eens, geheel moet uitfchie-

ten : doch , als 'er warme Dagen komen , gaat

het daar mede fnel genoeg, en , als het met haar

lang
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l^ng duurt, zo laat men de Kift in 't Water wsif

opheflen , dat het daar in ondieper, of pien legt

'er Takken in, dat de plaats naauvver \j^o,rdt :

maar alle die moeite kan men vermyden ,. indien

men de Voortplanting alleenlyk onderneemt met
zodanige Baarfen , die aan het fchieten toe zyn.

Aan de Viflchen, die te Stokholm in 't Voor-
jaar in Houwers of Beunen beflooten worden ge-

houden , omze tot Spyze te gebruiken , heb ik

waargenomen, dat de Baars vier Weeken en nog
langer de Kuit by zig houdt, na dat de anderen,

in de Meiren, reeds zig de Kuit hebben kwyc
gemaakt. De Oorzaak daar van kan zyn,datdee-

ze Baarfen reeds voor den Rytyd zyn gevangen

geworden ,. dat men ze in toegedekte Vifchhou-

wers heeft beüooten, en dat men ze, by de aan-,

komft te Stokholm, in zodanige Houwers brengt^

die men laat zinken in het koude Rivierwater: ala

ook dat het grootfte deel van deeze Houwers,
gelyk by de Vifchmarkt in de Zuider Voorftad,

in de Schaduw ftaat ; 't welk dan ook de reden

is, dat de Baarfen hunne Kuit aldaar niet op den
regten tyd kunnen fchieten.

In deeze Voortplanting zal men zekerlyk veel

meer genoegen vinden, dan men verwagt hadt^

en, wanneer dit Pleizier wel bevalt, zal daar uit

eene begeerte ontftaan , om alle de veranderingen

waar te neemen, welke deeze op nieuws leeven-

de Viffchen ondergaan , en dus kan het voordeel

,

van een menigte jong Tuk van Vifch te doen
X. Deel. 3Sb a voort-
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oortkomen > tevens tot voldoening; ftrekken van'

de nieuwsgierigheid. Voor eerft ziet men , hoc

de Kuit het Dennen-Rys opvult, en, wanneer

men dagelyks daar agt op geeft , wordt men ge-^

•waar , hoe de Kuitkorrels langs hoe meer uit-

zwellen; hoe de jonge Vifchjes, elk in 't zyne,-

zig beginnen te beweegen, als zy tot de heltc

gekomcH zyn,r>a verloop van agt of negen Dagen ^

gelyk ook , hoe op 't laatfte , na verloop van zes-

tien of agt tien Dagen , de Korrels zig openen ,

en uit ieder een klein Vifchje voortkomt , waar

aan men , in *t eerft , met het bloote Oog , niet

veel meer ziet , dan de Oogen met een klein be«

ginzel van het overige Lighaam. Ten opzigt van

den Dag en 't Üur, wanneer de Opening zal ge-

fchicden , kan men egter niet volkomen zeker

zyn ; dewyl de Warmte en het Weer veel ver-

andering daar in maakt.

't Is merkwaardig , dat de Kuit zig in Vaten

niet laat uitbroeden, en, wanneer men kleine

Viffchen in Glazen of andere Bewaarplaatfen wil

doen, om dezelven waar te neemen, zo leeven

zy met boven de twee of drie Dagen. Zonder

twyfel komt dit van het Water, dat fchiclyk be-

gint te bederven ,'als een kleine veelheid daar van'

ergens in beüooten is (*>.

Wil

(*) [De CIrineefche Goudviffcben maaken hier in, ge-

lyk wy door eigen Ondervinding weeten , eene uitzonde-

riag.' als ook de Karudfen en het is bekend, dat de Zeel.

te»
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Wil men Vifch in een ander Meir planten , zo

•neeme men flegts «en Vat, en laat het onder Wa-
ter zakken in de Vifchhouwer , dien men , op de

vooffcliTeevene manier , toe de Voortteeling lieeft

toegerigt. Men legt in dat Vat zo veel met Kuit

beladen Takjes van Denne-Rys,als met her. Wa-
ter te gelyk daar in plaats kunnen vinden. Dan

ferengt men het Vat over naar het andere Meir,

en laat het 'er zagtelyk aan het Land daar in ne-

derzakken; zo is alle moeite gedaan. In 't over*

fcrengen moet men opletten, dat het Rys met de

Kuit niet in de Wind boven kome.

De kleine Baarfen , die een Jaar oud zy n , doen

gemeenlyk , in dit Geval , eenig nadeel : dewyl

zy door de Gaten in den Houwer kruipen, en de

Kuit verflinden : doch men kan dit niet beletten;

zy moeten haar deel hebben, en de fchade^ wel-

ke door hun veroorzaakt wordt , is niet groot.

Zulks ziende, viel my in, dat ik niet alleen jon-

ge Viffchen geplant, maar ook aan deeze Jongett

Voedzel verfchaft hadt , die men ook niet geheel

miffen kan : maar als de Zyden van den Houwer

neergelaten waren , wierd ik ze niet meer ge-

waar.
'

Om nu , met eenige zekerheid , een overflag

te

ten dus zeer lang in 't Leven kunnen gehouden worden»

Voor 't bederven vian 't Water is dikwils verfchoonen gen

zeer gereed en bekwaam Middel.

1

X. Dkel. Bb 3
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te maaken , aangaande de menigte van Kuitkor-

reis , vvcike zig op deeze wyze laaten voortplan-

ten; heb ik derzelvcr veelheid onderzogt in ee-

nige Soorten van Vifch, en dezejve metdergelver

Ouderdom , Grootte en Zwaarte Vergeleeken

,

al^ wanneer hec 'er dus mede gelegen was.

Korrels.

Een Asf , uit het Meir Raoxen , woog

6 Pond t was 9 Jaaf oud en zyne Kuit,. %6

Loodzwaar, hielde. . .; -.ui .141960

Een id ^ uit de Zee, woog 2 Ppnd ,

was 6 Jaar oud, en zyne Kuit, van ui
Lood, hadt . . .„ 60375

Een Baars van Raoxen ,19 Lood

zwaar, 4 jaar oud^ hadt 4 Lood litfit,, .

waar in ' ; .

.

.
'
•.^v^ 36880

Een Baars , uit het Meir Taokern , van

44 Lood en ójaaren oud, hadt 7^ Lood *v

Kuit , welke hielde .
.

-. .661450

Een Snoek van Raoxen., den 28 January.

1761, gevangen , woog 35 Mark. en was

16 jaar oud. Toen men hem opende be-

vondt men, dat hy zes Mag- Aaien ver-

flonden hadt, die 4 Mark woogen; Hy
hadt 108 Lood Kuit, waarin . 2,72160

'Etv) Braafem van Taokern, in February

gevangen , woog 3 Pond en 10 Lood : hy

was 9 Jaar oud en hadt 8 Lood Ituit, van 12600Ó

Een
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Korrels.

Een Braajem van Raoxen, in April', "t '/

zwaar i Fond en 24 Lood
, 7 Jaar oud,

met 8; Lood Kuit, waai- in . 13781a

Een Voorn uit de Zee, 2oi Lood zwaar

^

5 Jaar oud, met 4^ Lood Kuit,, waarin 71820

De Ouderdom is ,--vplgeiis de; bepaaling \faa

den Pa(toor HEDERSTiioEMj-naamelyk volgens

het getal der Ringen in de - Weirvelen van de

Ruggegraat , opgegeven. Men kan , daar om-

trent , de Verhandelingen der Akademie van 't

jaar 1759, nazien. De berekening van het ge-

tal der Kuitkorrelen is opgemaakt uit het tellen

van de genen die 'er in een Grein Kuit gaan , zyn-

de 210 Greinen gerekend in een Lood gemeen

Gewigt, 't welk de naafte vergelyking van het-

zelve met Medicinaal Gewigt fchynt te zyn.

Uit deezeen meer Procfneemingen kan men

opmaaken , dat de Viffchen , van eenerley Ou-

derdom, óngelyk zyn van Wasdom en Grootte',

't welk voort kan koraéri van het Water en yan

't Voedzel : 'als ook dat VilTchen , van eenerley

Ouderdom , niet altoos even veel Kuit hebben

;

gelyk die zelfde ongelykheid plaats heeft in an-

dere Schepzelen. Ondertuffchen is het waar-

fchynlyk , dat geen iSchepzel zig zo fterk en zo

beftendig vermenigvuldigt, als de Viflchen.

Laat ons nu een overflag maakcn ,hoe het met

de Voortplanting der Viffchen in een klein bin-

J^. Deel. J3b 4 rijsns-



386 VoORtPLANTiMG DER VlSSCHEM

nenslandfch Meir toegaan kan. Gefteld , daar

waren vyftig Kuic-Braaferas, zonder de Hom-
mers te rekenen , waar van 'er noodwendig al-

toos eenigen , om der Bevrugting wille, by moe-

ten zyn, in den Houwer gedaqn, WJiar in men ze

wil doen voortteelen.

Korrels,

Derzelver Kuit beloopt , naar de minfte

hier aangetekende veelheid, 6300000

Honderd Baarfen , van de grootfte foort,

hebben . . . 6615000

Honderd Voornen . . 7182000

Met elkander bedraagt dit , 20097000

Dus dan de Kuit van tweehonderd en vyftig

Kuiters , de Hommers niet mede gerekend , ge-

plant hebbende , zo is daar door 't getal der Vis-

fchen in het Meir twintig MilUoenen yermeer-

derd. Doch , dewyl eenigen voorgeeven , dï\t

een gedeelte van de Kuitkorrels in het Voort-

planten lyden , en op veelerley onbekende wy-
zen omkomen kan , zo wil ik deeze Somme ver-

kleinen , en m^al: de helft neemen ; als wannter

dan nog over de ti^n Millioenen Viflchen dus in

't Leven komen. Wat zou men hier uit niet

"^el kunnen befluiten, pis 'er, op dergelyke vvy-

ze , van de Voortplanting der Viffchen in de groo-

te binnenslandfche Meiren werk gemaakt werd

,

^Iwaar dezelve jaarlyks honderd Millioenen oveif-

tref-



treffen zoude. De voprdeelen , welken een Land,

4at vol binnenslandfche Wateren is, hier uit ver-»

krygen zou kunnen, zullen een ieder genoegzaam

in de Oogen blinken.

Dewyl nu de Baarfen , in de Rytyd , niet be-

kwaamelyk met Netten te vangen zyn , zo is men

gewoon, in de Bofchmeiren, 'er Fuiken van Denr

nen takken voor te zetten , en zy gaan altoos ia

die , welke voorheen voor de Voornen waren ver-

vaardigd. Men moet de Fuiken dieper of on-

dieper plaatzen, naar dat het met het ryén gaat,

en , dewyl de Baars zeer zoekt naar Steenklippen

en andere ongelegen plaatfen , alwaar men , van

wegen den Steenagtigen Grond, geen Paaien of

Staaken tot Waterhuizen in kan krygen , zo heb-

ben de In wooners een foort van Fuiken uitgevon-

den , die zy Pynboom-Fuiken noemen. Deeze

worden van gefpleeten Vuurcn-Hout gemaakt,

en op even de zelfde manier als de gewoone Fui-

ken gebonden. Zo lang deeze wit en glanzig zyn

is 't 'er goed viffchen mede , en de Fuik wordt

dikwils zo vol, dat de Vifch zig naauwlyks kee-

ren of wenden kan. Deeze Vuuren Fuiken legt

men dan verder van Land af, dan digter aan de

Wal , naar dat de Baars tot ryën opftygt ; doch

de Opening altoos naar Land toe. Als de Rytyd
verftreeken is, deugt deeze Fuik (*} in 't zelfde

Jaar niet meer.

De

() [Deeze Vijcb heeft de Autheur: doch dat geloof ik

X. DjiüL. Bb 5 zal
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De yisp i? een by uitftek goede en wel fmaaiJ

kende Viich (*) , die ook in h Voorjaar rydc, fiö

derhalve moet men bedagc zyn ^ omhem liiet'ïil'-

leen in die Mciren te planten , daar hy nog niet

!s a niaar ook in de zodanigen , daar- by reeds zig

bevindt; ten einde hem, door deeze manier van

Voortteeling in Houwers of Kiften ,
j^.firly'fc^

tot Millioenen te vermeerderen.' Die zelfóe laaf

zig buiten twyfd ook met den IJ bewerkftelligen
;

hoewel ik geen gelegenheid heb gehad tot Proef-

neeraingen met deeze beide fborten van Vifch.

Met de Snoeken zou het op de zelide manier

kunneftgefchieden, doch veelen zyn in het denk-

beeld geraakt, dat het beter was de Snoeken uit

te roeijeri, opdat de kleine Vifch te overvloedi-

ger en grcoter mogt worden. Ik verbeeld rily,

dat de hier voorgeftelde manier van Voortplanting

.en Vermenigvuldiging rot behoud zou kunnen

ftrekken, zo wel van de kleine Vifch als van den

Snoek, die een zeer gezonde Vifch is, en groot

wordende veel uidevert.

zal een fout zyn ; want wy weeten dat de Baars hier

,

't geheele Jaar, goed i?.]

(*) [De j^sp is een Vifch, behoorende tot het Karper-

Gcflagt volgens Artedi. Hy heeft de langte van twee

en fomtyds van drie Voeten. Zie de Befchryving in 't

VIII. Stuk der Natuurlyke Hijiorie , bladz. 435 en die

van den ld, bladz. 424.]

VER'
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Aanmerkingen op het Derde Grondbeginzel.

„ IVTlemand krygc ooit de waare Kinder-

„ X^ ziekte, 't.zy natuurlyk, of door In>

5, enting, meer dan eenmaal in zyn Leven". .

Dit zogenaamde Grondbeginzel kan men aan-

merken als het kragtigft verleidende: lok-aas , "ït

X. Deel. welk
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welk de In-enters de Wereld hebben kunnen aan-

bieden , jora een Aanhang te maaken voor de In-

jenting, en dezelve veele Voorftanders te ver-

wekken. Inderdaad, indien, niectegenftaande

alle de zwaarigheden , welke deze gevaarly ke Ce-

haftdeling met zig brengt, door de Ondervinding

was aangetoond , dat, wanneer men eens het Ge-

vaar had uitgedaan, en de Kinderziekte, bene-

ens defzelver Gevolgen , die dikwils verdriete-

lyk zyn , was ontkomen , men verzekerd kon

zyn , van geen Wederkomft te vreezen te heb-

ben ; zou de geruftheid van Geeft , welke meti

daar door voor zyn overigen Leeftyd verkreeg,

kunnen aangemerkt wprden ak een vergoeding

van alle de Gevaaren , waar aan men zig bloot

zou ftellen, om tot deze gelukkige Veiligheid te

geraaken. Maar indien men , na zig vry willig

te hebben overgegeven aan al den Toeftel van de

Inenting, aan alle de Voorwaarden , welke zy

oplegt en aan alle de Onderwerpingen , welke zy

vordert , nog niet eens verzekerd is tegen de

wederkomft van deze Ziekte ; wat voordeel fpruit

dan uit deze gevaarly ke Proefneeming, dan dat

zodanig een , die niet meer dan eenmaal in zyn

Leven de Kinderziekte gehad zou hebben , zig

voorbedagtelyk bloot ftelt om dezelve tot twee-

maaien te krygen , indien hy zo gelukkig is van

jde eerfte door te ftaan?

Maar , Heeren, men krygt de Kin-

derziekte meer dan éénnraal. IHt is een vafte

"Waar-!
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Waarheid. Men krygt dezelve ook wel meef

dan tweemaal. Eene menigce Schryvers van alle

Natiën ; Getuigen ^ die niet te verdenken zyn

van partydigheid in het tegenwoordige Onder*

zoek , beveftigen zulks. En indien men het niet

gelooft op het Getuigenis van zo veel groote Man-
nen , niet minder wegens hunne Eerlykheid , als

wegens hunne Kundigheid beroemd , met wat

Recht zullen de hedendaagfche Schryvers zig on-

derwinden ons het tegendeel wys te maaken, en

meer Gezag te oefFenen over de Denkbeelden vart

de Wereld , in een Gefchil, waar in zy belang

hebbende Partyen zyn , en waar in zy verpligt

zyn het klaarblykelyke zelfs tegen te fpreeken ^

om hun Stelzel te onderfchraagen ? Men kan in

de bygevoegde Aantekeningen een drom van Au-'

theuren vinden, die verzekeren, dat de Kindei-

Ziekte de Wederinftorting onderworpen is, en

akemaal daar van geloofwaardige Voorbeelden by-

brengen. Veelen onder hun zeggen uitdrukke-

lyk , dat niets gemeener is , en fommigen bren-

gen zelfs Voorbeelden by van eene wedergeko-

men Kinderziekte , die door de In-enting ver-

oorzaakt was.

Behalven dat, Heeren, wat hebben wy
fioodig Ulieden Voorbeelden aan te haaien? Is

'er wel iemand onder U, die niet by zig zel-

ven, door eigen Ondervinding, of door geloof-

waardige GetuigenilFen , overreed is van de'

valfchheid van dit Grondbeginzel, en dat de we-
X. Dk£l. dcF-
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derkomft va|i de natuurlyke Kinderziekte maar al

te zeker ?y? Doch de natuurlyke Kinderziekte

ipaart hun niet meer, die dezelve door Inenting

eens gekreegen hadden , dan de genen , die de-

zelve langs den gewoonen weg kreegen. Het is

een zekere Zaak, dat veelen , die; inge-ent wa-

ren, natuurlyk eene tweede Kinderziekte heb-

ben gekreegen , na dat de Behandeling van de

eerfte geheel gedaan was. Sommigen , welken

de In-enting geen Puiften , ten miniien niet van

eenig belang, had voo.rügebragt : anderen, wien

het Uitflag en de Ettermaaking genoegzaam wa-

xen geweeft, op 't oordeel zelfs van de In-en-

ters , die meeft gebruikt worden ; zo dat deze

zelfs geen zwaarigheid maakten , om te verklaa-

ren, dat zy in 't toekomende voor alle VVeder-

inftorting beveiligd waren.

Om de andere Voorbeelden , waar van men

een talryke Verzameling in de Aantekeningen kan

vinden, voorby te gaan; wien is het in Parys

onbekend geweeft, dat Mejuffrouw de Ronchjï-

ROLLES, den 29 Mey des jaars 1763 , de In-en-

ting, ondergaan heeft j dat , de Behandeling ge-

daan zynde, hy, die aan haar de In enting ver-

rjgt hadt , Myn Heej en Mevrouw deRonche-
ROLLES verzekerde, dat zy geruji konden wezen?

De eigen Woorden van den Heer Gatti wa-

ren, dat het .eene afgedaans Zaak was ^ volgens

'E Berigt yaö Mevrouw de Roncherolles.

Wat betekenen nudeezeWoorden^of wat moe-

ten



0NDER20GT Elï HAARE NUTTIGHEID BETWIST. 393

ten dezelve betekenen , als zy gefproken wor^

den tegen een Vader en Moeder , die hunne drie,

Kinderen hebben laaten in-en ten : wat anders,

dan dat de Operatie naar wenfch geflaagd is, en

dat hec Üitflag van de Kinderziekte genoegzaam

is geweeft om voor Wederinftorting te beveili-

gen : zo dat 'er niets meer van te vreezen zy ?

Dus verilonden het ook, gelyk natuurlyk was,

Myn Heer en Mevrouw de Romcherolles:
naardien deze Mevrouw, een geheele Maand na

de Inenting van Mejuflfrouw haare Dochter,

fchreef aan den Heer Gatti, om aan hem haare

groote verwondering te betuigen, van te zien,

dat deze Mejuffrouw wezentlyk op nieuws de

Kinderziekte kreeg , hoewel hy by zyn Vertrek

vallelyk verzekerd had , dat zy a,ltemaal geru^,

konden zyn. Wat kon het Onderwerp zyn van,

deeze geruftfteUing, zo het. niet was de zeker-

heid, welke Myn Heer en Mevrouw de Ron-
CHEROLLES moefteu hebben , dat Mejuffrouw

haare Dochter," door de Inenting, eene echte

en waare Kinderziekte had gehad , en dat zy>

derhalve die nooit meer zou krygen? Konden
Myn Heer en Mevrouw de Romcherollïs„
zonder deze twee wezentlyke zaaken , wel ge-

ruft zyn?

Zal men zeggen , dat de Operatie gemift heeft;

dat het Uitflag, *t welk daar op gevolgd is , een
valfch Uitilag ware; dat het een onechte Kinder-^

ziekte is geweeft, die nergens voor beJioedt; en
X. Deel. dat
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dat Mejuffrouw de Roncherolles, altyd ge-

bleeven zynde in de zelfde Kamer , waar in de

Heer Graaf , haar oudfte Broeder, die op den zelf-

den Dag als zy, maar met een goed Gevolg, was

inge-ent, de geheele tyd van zyne Ziekte had

doorgebragt , door Befmetting de natuurlyke Kin-

derziekte van haar Broeder had gekreegen ? Dus
moet men fpreeken om dit gewigtig Voorval goed

te maaken ; en dit is het ook juift, dat haar In-

enter aan Mevrouw ee Roncherolles heeft

geantwoord. Maar hy moeft het béwyzen : eiï

zulks heeft ook de Heer Gatti ondernomen te

doen , die zelfs een onfeilbaar middel aan de hand

geeft , om het Gefchil te beoordeelen. Zie hier

zyn eigen Woorden : Eenige Dagen na myn Ver-

trek Jcbreef my Mevrouw de R0NCHEROLLES3
^at haare Dochter de Kinderziekte had. Ik was daar

ever meer bedroefd i^
dan verwonderd^ en ik dagt dat

het de natuurlyke Kinderziekte was , welke Me-

juffrouw van haaren Broeder den Graaf hadt everge^

/treeden. Ik Jchreef het aan Mevrouw de Ron-
Chek-ülles, en ik deed*er by^ dat men de Zaak

kon ontdekken door het bezien van de Wond , die

miet Etteren moest. Mevrouw de Roncherol-

ts^Jchreefmy daar op , dat de Wond altyd Et-

ter DROEG.

Het is onnut Ulieden meer aangaande dit Voor-

val te melden , dan alleen , „ hoe 's daags daar

j, aan, den 30 ^//«y. Mejuffrouw de Ronche-

I, ROLLEs zwaare Hoofdpynhad, en zeer on-

„ tus-
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,j ruftigwas; de Pols nu ingetrok'ken, dan we-

„ der ras; de Tong wit, enz. Dat zy de vol-

j, gende Nagt weder zeer ongeruft doorbragt,

„ kennende iedereen ^ maar hebbende gcduurig

„ Vifioenen ; dat eindelyk het Uitflag kwam en

„ volkomen wierd ; dat de Pokjes op het Aange-

„ zigt geheel famenloopende, en over 't Lighaam

„ niet geheel van elkander afgezonderd waren.

„ Drie Wecken na de Kinderziekte van Me-

,j juffrouw DE RoNCHEROLLES hadt de Ridder

„ haar Broeder, die op den zelfden Dag, als zy-

„ ne Zufter, de In-enting ondergaan hadc , een

„ allergeweldigft Toeval van Koorts j vergezeld

„ gaande met Pyn in 't Hoofd , bloeden uit de

„ Neus, een algemeene bezwaardheid en eenige

„ kleine Pokken tulTchen Vel en Vleefch. Hy
„ werdt op den Voet Adergelaten , en vervol-

„ gens by herhaaling geklyfteerd. Na de Ont-

„ lafting kwam het Uitflag , en hy hadt niet meer

„ dan vyftien Pokken". Dit Verhaal is woor-

delyk getrokken uit het getekende Bcrigt van

den Heer Renard, onzen Konfrater, die over

hun beiden gepraktizeerd heeft. In de Aante-

keningen vindt men nog meer Voorbeelden van

'Wederinftorting na de In-enting.

Vergeefs is 't , dat de In-enters hunne toe-

vlugt neemen tot fynigheden , om de kragt te

ontduiken van een Sluitreden, die hun bezwaart!

gullen zy zeggen, dat één der twee Kinderziek-

ten niet meer is dan een enkele Opwelling, een

X. Deel. Cc Vuu-
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Vuurigheid, Mazelen die zig verheffen, of de

Roos? Wie IS 'er, dien de elendigheid van zulk

een rampzalige uicvlugt niet in de Oogen ftraak?

En, byaldien zy, met ernft, doorlugtigeGenees-

heeren van onzen Leeftyd durfden aanhaalen , die

door toegeufiykheid , en om de onttteltenis van

hunne veifclirikte Patiënten te doen bcdaaren

,

zig fomtyds van deeze vertrooftende uitdrukkin-

gen bediend hebben j, zouden zy ons een zeer

middelmaatig denkbeeld geevcn van hun Verftand.

Willen zy ons de or.derfcheiding der Ziekten lee-

ren , en verbeelden zig de eenigfte Mannen te

zyn
,
genoegzaam verlicht , om die niet te ver-

warren ? Zy , die zig beklnagen (*) , dat de he-

dendaagfche Schryvers oneindige onderdeelingen

hebben gemaakt van verfchillende foorten van

Kinderziekte ?

In de Aantekeningen kan men een drom vin-

den van de vermaardfte Autheuren, (te beginnen

met de Arabieren,) door welken deeze Waar-

heid plegtig bckragtigd v/ordt: dat men, na de

Kinderzieicte eenmaal gehad te hebben , niet be-

veiligd is van dezelve ten tweeden maale te kry-

gen. Men zal daar de Voorbeelden zien van Per-

foonen , die eene Kinderziekte hebben gehad

,

•welke natuurlyk gevolgd is op de gene, die door

In-enting veroorzaakt was : men zal de In-enting

de-

(*) NoGUEz. Discours Preliminaire de la Relation du

Succes de l'Inoculation, par M. Jurik. p. 53.
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jdezelve zien te weeg brengen , in iemand , die

de Ziekte reeds nacuurlyk hadt gehad ; en , ein-

delyk, de Kinderpokjes zien volgen op In-entin-

gen , die zonder uitwerking, zelfs een enander-

jiiaal, gefchied waren.

Of het Vierde Grondbeginzsl.

,, Dewyl byna alle Menfchen eens in hun Lé-

ven de Kinderziekte krygcn , als het Zaad

daar van in zig hebbende, zo talten ook de

Kinderpokjes , zonder te mankeeren , alle de

„ genen aan , wien men dezelven door de In-

„ enting toebrengt, en, zo 'er den is, waar iti

„ zy zig, na deeze Operatie , niet vcrtoonen,

„ is het juift zulk een , die dezelven op de natuur-

„ lyke wyze nooit gckrecgen zou hebben , alzo

„ hy 'er het Zaad niet van by zig hadt : rnaar het

„ eene Geval is zo zeldzaam als het andere , en

„ zy zyn beiden zeer zeldzaam ".

Het zou een nadeelige betigting zyn geweeft

voor de In-enting, af te hangen van de grillighe-

den der Natuur, en dat men genoodzaakt ware

derzelver gunftige ©ogenblikken waar te ncemcn,

om dezelve te overreeden tot het ontvangen van

de Kinderziekte. Ook zyn de In-enters, waar-

genomen hebbende dat deeze Operatie fomwylen

tot twee en drie maaien op het zelfde Onderwerp

herhaald werdt, zonder van eenig Uitflag ge-

volgd te zyn , niet belemmerd geweeft met de

X. Deel. Cc a Ge-

9>
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Gevolgtrekking daar uitlegen hun, opgemaakt;

„ di'i deeze Operatie onzeker en onnut ware

,

„ dewyl zy deeze Ziekte niet zekcrlyk aanbrngt,

,, t'elkens als men het vei-langdc, dat de Kollen

„ en Tuebereidingen vrugteloüs waren gemaakt

,

„ en dat men even zeer aan de naiuurlyke Kin-

„ derziekte onderhevig bleef, als voor de In-

„ enting". Zy verzekeren in tegendeel, dat

deeze zeldzaamc uitzonderingen niets doen, dan

hun beveiligen in hunne Denkbeelden; om dat,

aangezien 'er ecnige bevoorregte Perfoonen zyn,

die nimmer de natuurlyke Kinderziekte moeten
" hebben , het juift deeze zelfde Perfoonen zyn ,

die, uit hoofde dat zy in hun Bloed niet het Zaad

yan deeze Ziekte draagen , hetzelve ook niet kun-

nen doen uitfpruiten door middel van de In en-

ting Zy voegen 'er by, dat deeze gelukkige

Perfoonen , niettemin , altoos een aanmevkelyk

ypordeel trekken , vjan zig aan deeze Proef on-

derworpen en door dit gemakkelyke middel ver-

]pomen te hebben , dat zy nooit de Kinderziekte

zullen krygen , en dit zonder, gelykerwys de

anderen , de Behandeling van deeze Ziekte te

Rebben jiitgeftaan. Maar , hunne tegenpartyën

Itomen daar tegen op , en houden ftaande , dat

men, volgens het Stelzel van de Inenters, in

i^ig het Zaad kan hebben van de Kinderziekte, dat

2ig niet dan onvolmaaktelyk zal ontwinden ; dat

zelfs beftendig weigeren zal zig te openbaaren op

tvyee ^f drie agtereenvolgende In-entingen en

on-
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ofldertuflcheri zyn flag zal vvaarncemen op het on-

verwagtfte oogenblik. Zy brengen daar van ver-

fcheide Voorbeelden by, die niet dan al te zeer

bewaarheid zyn.

Inderdaad :, het is een mifflag te denken , dat

men zig de Kinderziekte óp 't Lyf haalt , als men

het wil doen, door middel van de In-enting; zo

wel als te onderllellen^ dat alle Stervelingen daar

van het Zaad in 't Bloed hebben , 't welk zig aan-

ftonds openbaart, als tnen 'er het Gift der Kin-

derziekte aan doet naderen, 't welk van een an-

der Lighaam is ontleend ; even als Zwavel Vlam

vat, wanneer een gloeijende Kool 'er digt. aan

gebragt wordt. ' Het is een andere mifflag, nog

grooter, te beweeren , dat, wanneer dit Zaad

weigert voor den dag te komen ^ als men 'er,

naar de Konlt, zyn nacuurlyken Zeilileen , een

Draad met Etter van de Kinderpokjes doordron-

gen, aan prefenteert ; zulks een onbetwiftelyke

blyk zy^dat'er nooit Zaad is in dat Ondervverp,

bekwaam tot het ondergaan van deeze Proef, en

dat hetzelve verzekerd kan zyn , zyn geheelc he-^

ven bevryd te zullen blyven van de aantafting der

Kinderziekte, 't zy Natuürlyk, 't zy door In-

enting.

Een enkel Geval , wü'ar van men verfcheide

Ondervindingen heeft, die van de In-cntcrs zelf

erkend worden j floot deeze Flerfenfchim onder

de voet. De Operatie wordt door de In enters

zelf herhaald. Derhalve hopen zy gelukkiger te

X, Deel.
'

Cc 3 zyn
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zyn by een tweede beproeving , dan zy by de

eerfte zyn geweeft, en de uitkomft heeft hun

dikwils begunftigd. Wy weeten ook , dat zy

de In enting, op het zelfde Onderwerpj tot drie-

maal toe herhaald hebben, en zonder vrugt, en

dat nogthans, eenige Maanden daarna, de Kin-

derziekte, Natuurlyker wyze , is aangekomen.

Het zoude Uwe lydzaamheid misbruiken zyn

,

Heer EN, zig op te willen houden niet Ulieden

'er alle Gevolgen van onder 't oog te brengen.

Het Stuk is zeker: wy brengen 'er ontelbaare be-

wyzen in de Aantekeningen van by. Indien men

eenmaal de Kinderziekte, 't zy Natuurlyker wy-

ze,'j't zy door Konft, gehad hebbende, niet ver-

zekerd is van dezelve nooit weer te zullen kry-

gen: indien dezelve, wanneer men ze door ós

In- enting getergd heeft, beftendig weigert voor

den dag te komen, ora,eenigen tyd daarna, met

geweld, en op het onvervvagtfte oogenblik, te

overvallen : vi?aar zyn dan alle die wonderbaare

voordeelen, welke men trekt van de zogenaam-

de toebcreiding van den In-enteling ?

0^ ht Vyfde Grondbeg'tnzil.

„ De Natuurlyke Kinderziekte tall akoos on-

5, vporziens aan , zonder te letten op den Ou-

5, derdom, de Sexe of het Temperament, zonder

„ opzigt op tegenwoordige of voorafgaande ge-

„ fchiktheden , op het Saizoen , gemak of be-

7>
zig-
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l, zigheden , nog op den omftand in 't algemeen.

^, In de door Kond aangebragte Kinderziekte

„ geeft men agt op alle deeze Zaaken. Men (telt

^, naar believen allerley Voorzorgen in 't werk,

„ en neemt alles waar, wat (trekken kan tot zyn

„ voordeel en tot gemak van den genen ^ die zig

„ aan de In-enting onderwerpt". Al was 'er

maar deeze eene bedenking, zou dezelve niet een

genoegzaame beweegreden zyn, om zig voor de

In- enting te verklaaren?-

Ja, zullen wy antwoorden, met alle de Te-

genftreevers van deeze Praktyk : indien, vóór

eej'P, het zeker was, dar de Natuurlyke Kinder-

ziekte onvermydelyk zy, en dat de geheele We-
reld, zonder uitzondering, dezelve hebben moet:

ien anderen, men vaft kon weéten , dat men niet

fterven kon van de In-enting noch van derzelver

Gevolgen : en ten derden , deeze Beloften niet

een enkel lok aas waren, en louter te leur (lel-

lende aanbiedingen, die op het oogenblik der uit.

voering in rook verdwynen.

Maar, zullen Wy zeggen, men heefc Ulie-

den aangetoond, In de eerjïe flaats , en Gylieden

zyt genoodzaakt geweeft toe te ftemmen
, (hec

hieerofmin doet niets ter zaake,) dat 'er geluk-

kige Geftellen zyn , die zig uitgezonderd bevin-

den van den Regel, welken het Ulieden behaagt

als algemeen aan te merken ; en die een taame-

lyk langen Leefcyd hebben mogen doorbrengen

,

ponder ooit de Kinderziekte te krygen ; zonder

X. Deel. Cc 4 zelfs
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,

zelfs eenige Voorzorgen daar tegen gebruikt té

hebben. Voor de zodanigen zjn alle Uwe aan-

biedingen meer dan nutteloos.

Ten tvceeêen is het niet alleen onbetwiftelyk dat

men ftcrven kan j maar dat 'er inderdaad verfchei-

de Perfoonen geltorven zyn op de In-enringl

Dubbel ongelukkig deeze laatften , indien zy, 't

geen zeer wel mooglyk is, van het getal der ge-

nen waren , die deeze fchroomelyke Ziekte nooit

gehad m oeften hebben !

Ten derden : de genen die allermceft een verze-

kerd Behoedmiddel noodig zouden hebben , te-

gen de Ongemakken van de Natuurlyke Kinder-

ziekte, zyn de genen juift , die Gy lieden van de

hand wyft: en, zo 'er eenig ongelukkig Toeval

gebeurt ,laat Gylieden niet naa, de keuze te be-

rispen , die men van zulk een In-enteling gedaan

heeft, en deszelfs dood toe te fchryven aan de

kvvaade gcfchiktheid, welke vooraf is gegaan
,

en die de. toelaating van de Operatie hadt moeten

beletten. Gylieden laat dan, onbarmhartig, aan

hun ongelukkig noodlot, en aan alle de beklaag-

lykc Gevolgen van de Natuurlyke Kinderziekte,

alle de genen over, welken een kwaadaartigc in-

vloed veroordeeld heeft , om aangedaan te zyn

door de allerligtfte Ongefteldheden. Gylieden

fluit niet alleen uit,agtcrb]yvende Maandfionden,

Geepsheid van Kleur, Klicrgezwellen, Vuurig-

heid of Schurft , Scheurbuik , Aamborftigheid , de

Jigt, enz.: maar ontelbaare andere mindere Kwaa-

ien
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len zyn , bovendien , wettige redenen van uit-

fluiting. Weigeren ooit de Tegenp^rtyën van dé

In-enting hunne hulp aan deeze ongelukkigen

,

wanneer dezelven komen aangetaft te worden van

de Natuurlyke Kinderziekte, welke, volgensUw
eigen bekentenis, hun in grooter gevaar brengt,

dan de genen die door Ulieden worden inge-ent?

Nogthans zyn deeze hulpmiddelen oneindig me-

nigvuldiger heilzaam en gelukkig , dan onnut.

Men behoort dan , als men Gevolg tegen Gevolg

ftcllen , en eene getrouwe en wettige yergely-

king maaken wil , van wederzyden , in het getal

der Kuuren , die door de In-enters en derzelver

Tegenpartyén gefchieden , de zodanigen voor

niets te rekenen , die plaats hebben omtrent On-

derwerpen, welke anderszins van eenige Onge-

fteldheid aangedaan zyn : dewyl de In-enters de

zodanigen volftrekt van de hand Wyzen , en dat

het onbillyk zou zyn , aan de Menfchlievendheid

van hunne Tegenpartyén te laft te leggen de on-

gelukkige Uitkoraften , welke in deeze ophoo-

ping van Ziekten kunnen gebeuren.

Byaldien men, dan, de Waarheid opregtelyk

zoekt , zo kan men de Gevolgen der Tn- enting, op
zorgvuldig uitgekoozen en uitgezogte Onderwer-

pen, niet vergelyken , dan riiet de Gevolgen van

de Praktyk der Tegenpartyén , in Perfuonen

,

welken de Kinderziekte in even goede Gefteld-

heid heeft gevonden, die verkoozen hebben den

X. Deel. Cc 5 tjé
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tyd af te wagten, welke door de Voorzienigheid

bepaald was, om de gevaaren van de Natuurlyke

Kinderziekte te ondergaan ^ en zig daar in naar

de Konft te laaten behandelen.

Men geeve, aan welk een Geneesheer mea

wil, de Vryheid om, in een Hospitaal of elders,

dertig van de driehonderd uit te kiezcii, die de

Kinderziekte in 't begin hebben : de Uitkomft is,

taamelyk ontwyfelbaar , ten voordeele^^an dee-

zen Geneesheer, die niettemin het voordeel niec

gehad zal hebben van de Voorbereidmg, en bo-

vendien, behalve de Ziekte, nog zal hebben te

ftrydcn met de fchrik, welke 'er byna onaffchei-

delyk van is. Het Voorregt 3 dat uit de keuze

fpruit, welke men tot de In-enting maakt, komt

dan geheel ten voordecle van den In enter, en

geenzins ten profyte van den In-enteling. NietS

is 'er in , dat men betrekken kan tot het alge-

nieene Welzyn , tot het Gemeene Beft , tot de

Menfchlievendheid Wat dienlt doet , immers,

aan den genen , die inge-ent zal worden , de keu-

ze^ welke zyn In enter van hem maakt, dan al-

leen de gunfte van toegelaten te worden tot de

voordeden der Inenting: terwylde In enter zig

verzekert van een goed Onderwerp, 't welk hem

byna van een goeden Uitflag zyner Proefneeming

verzekert. Hier m ftaan de In-enters en de ge-

Ivoonc Geneesheeren met elkander gelyk.

Wat worde 'er dan van alle de Voorzorgen

,

van
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van alle de Gemakken , die men zig bezorgt door

een zo groocfchen Toeftel ? Alle de voordeelen:

der Voorbereiding, inderdaad, hebben dus zeer

reinig te beduiden.

Men biedt derhalve de Menfchlievendlieid een

bedriegelyk hulpmiddel aan : dewyl die hulpmid-

del, voor de gemelde Perfoonen nutteloos, vol-

ftrekt verbooden blyft aan dat gedeelte van 't

Menfchelyk Geflagt , voor 't welke alleen dit

Behoedmiddel , indien het 'er een was, allernoo-

digft zyn zoude. Men moet bekennen , dat , in-

dien de In-enters wilden toelaaten alle deeze on-

gelukkigen, die van de Natuur wangunftig be-

handeld , of van zwakke Gezondheid zyn , def

Voorbereidingen die , met toeftemming van vee-

Ie In- enters, genoegzaam onnut zyn voor de uit-

gezogte In-entelingen, zeer noodig zouden zyn.

voor de andere. Eti indien , onder begunftiging

van deeze Voorbereidingen , de Inenting hun

voordeelig wierdt ; alsdan zou men kunnen zeg-

gen , dat deeze Praktyk een zeer dierbaare ont-

dekking was voor het Menfchelyk Geflagt. Maar,

dit is het, Myn Heeren, waar omtrent ment

nog niet dan zeer ongelukkige Ondervindingen

gehad heeft. Die Voorbereidingen zyn al te hoog

opgevyzeld , ten opzigt van het nutte dat 'er

uit voortkomt. Wel verre daar van , dat zy
een Hulp- en Behoedmiddel zouden zyn voor

alle Toevallen, heeft men , Myn Heeren,
uit den boezem van deeze Voorzorgen zelfs j

X. Deel. de
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de allernoodlottigfte Gevolgen zien voortko-

men (*).

Öp het Zesde GrondbepHzeL

„ Het is een ydele én ongegronde Vreeze, zig

„ te verbeelden , dat men , door de In-enting

,

5, het Vcnyn der Kinderziekte plantende in de

„ Wond, welke men den genen, wien men de-

„ zelve in-ènten wil, gemaakt heeft , tevens in

„ deszelfs Bloed de Befmetting zal brengen van

„ eénige andere Kwaal, gelyk Konings Zeer,

5, Daauworm , Venus- Ziekte ^ Scheurbuik,

„ Schurft, Vallende Ziekte, enz."

De Voorftanders der In-enting brengen , tot

onderfchraaging van dit ftoute Voöfftel, een groot

getal van Proefneemingen by : hunne Tegenpar-

tyên opperen anderen , dié hetzelve omver ftoo-

ten. Maar, van wat kragt zyn alle deeze ont-

kennende Ondervindingen tegen eene BeveKigen-

de , die onbetwiftelyk zal bewyzen , dat, in-

dien het mooglyk is, het Gift der Kinderziekte,

door middel van dein enting, in het Lighaam te

brengen, het even gemakkelyk zal zyn, door

dien zelfden weg , alle andere Ongefteldheid daar

iii

(*) be Heer Morisot heeft, in een zeer franijé

Diflertatie, waar in het Stelzel der In-enting met alle

mooglyke netheid en kragt voorgefteld en alles bygebragt

wordt , wat ten voordeele daar van , met den meeften

grond, te zeggen is; aan de zogenaamde Voorbereidiit-

gen'
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in te brengen , waar mede zig het Bloed van zulk

een Mans- of Vrouwsperfoon , als men het Gift

der Kinderziekte van ontleend heeft , befmet be-

vindt?

Daar zyn niettemin voorzigtiger In-enters,

die toeftemmen , dat 'er inderdaad eenig gevaar

kan plaats hebben , doch inbrengen , dat de \vy-

ze voorzorgen , welken het gemakkelyk is te

neemen , en die men kwaalyk zou doen te ver-

zuimen ;
(wat 'er ook eenige driftige Voorftan-

ders van deeze Praktyk van zeggen mogen, van

wien alle Etter even goed geagt wordt ;) iemand

geheel moeten geruft ftellen omtrent een Voor-

werp van Vreeze, dat men, volgens hun, ver-

groot en al te fterk aandringt.

De In- enters, die nog gemaatigder zyn , be-

fpeuren uit zig zelf zo wel de zwakheid van dit

Antwoord , dat zy niets met meer nadruk aan-

beveelen ,dan de uitldezing van de Etter, die tot

In enting moet dienen. Zy willen , dat dezelve

van iemand genomen worde, die gezond is en

wel gefteld ; ten anderen die een goedaartige Kin-

derziekte heeft , van goede hoedanigheid ; voor-

al geen Vloeipokken, enz. Niettegenftaande,

nu , alle de oplettendheden , welke de Prakti-

ree-

gen de Verzweeringen en üitteerende Koortfen toege-

fchreeven, die op de In-enting volgen. Hy beweert, dat

de Stof der Kinderziekte, door de Aderiaatingen en Pur-

gatiën, afgewend wordt van den omtrek des Lighaams,

werwaards de Natuur dezelve tragt te rigten.

X. D 15 EL.
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zeerende In-enters zonder twyfel in hunne Ope-
ratiën , overeenkomltig met deeze pryswaardige

en oordeelkundige Waarfchouwing
, gebruikt

hebben , heeft men Perfoonen , die gezond en

wel van de Konftige Kinderziekte toe herftelling

gekomen waren , in 't' vervolg zien aangetaft wor-

den van geheel nieuwe Ziekten , hun geheel onbe-

kend , voor dat zy 't ongeluk hadden gehad van

zig te laaten In-enten. Sommigen hebben een

Jeukende Schurft gekreegen j anderen Puiften van

een flegten aart , zo veel te verdrietelyker , als

zy minder verdiend waren. Eenigen^ met het

Konings Zeer daar door befmet geworden , zig

aangetaft ziende door een Kwaal, die niet alleen

moeielyk is te geneezen , maar van welke ook

niemand zal durven verzekeren de Grondbeginze-

len te hebben weg genomen j moeften met leed-

wezen uit den Mond der genen , die bekwaam
genoeg waren omze te geneezen, verftaan, dat

zyhun nog niet verzekeren konden aangaande het

lot van hunne Nakomelingfchap. Deeze afgryze-

lykc twyfeling, die eeuwig blyven moet in de

Geeft der inge-ente, was eene der beweegrede-

nen 5 welke ons hadt doen verlangen om dood-

fchul-

(*) [Hier worden de Getiilgeniflen bygebragt van den
Heer Richard Gui , vermaard Heelmeeller te Lon-
den, die in zyn Antwoord aan den Heer As truc, een

der KommiirarifTen van de Fakulteit, zig aldus uitdrukt:

>, Indien ik U alle de Gevallen wilde befchryven , in

,, welke het Gevolg der In-enting niet gunftig isgeweeft.

„ daar
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fchuldigen te bekomen j tot herhaaling van dee-

ze overtuigende Proeven, welke wy de Vryheid

zouden gehad hebben aan de Wereld mede te

deelen.

Het is egter zodanig niet,MrN HEEREN,of
wy hebben , omtrent dit Stuk , alle de overtui-

ging , die men begeeren kan. Wy hebben, on-

der onze Konfraters , Ooggetuigen , in ftaat oni

Verklaaringen te geeven van Voorvallen , door

welken deeze Waarheid in het grootfte licht kaa

gefteld worden. Maar, Gylieden zult zeer wel

bevroeden, dat de gevoeglykheid, en het on-f

kreukbaare refpekt , dat wy Amptshalve ver-

fchuldigd zyn aan h Geheim van Familiën en Par-

tikuliercn , die ons hun Vertrouwen waardig keu-

ren , een ftilzwygen oplegt aangaande den naani

der Perfoonen en veele Omftandigheden , die de»

zelven kenbaar zouden kunnen maaken. Wy zul-

len ons vergenoegen met, in de Aantekeningen
^

Stukken aan te haaien , die men vindt in uit-

heemfche Autheuren , en BekentenifTen , welke

deeze Waarheid genoegzaam bewyzen (*).

Wy wenfcliten wel, Heeren, het zelfde

ftilzv/ygen in agt te kunnen neemen omtrent een

an-

„ daar ik van heb hooren fpreeken, zoude zulks meer

,, plaats heflaan , dan de uitgeftrektheid van een Brief

„ gedoogt". Van drie Waarneemingen, welken hy by-

brengt, fchynt de eerfte een Scrofuleufe , de twee an-

deren een Kankreufe Ongefteldheid, die op dein-enting
gevolgd is, aan te duiden.]

X. Deel.
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ander Voorwerp, waar van de gedagte alleen

van fchrik doet beeven. Wy wenfchcen dat wy
mogten zwygen van een misbruik, 't welk men

kan maaken van de In-enting. Maar de Gezag-

hebbende Wet van onzen Pligt, welke, in over-

cenkomft met de Arreften des 'Parlements , ons

dwingt om met opregtheid de belangen te hand-

haaven van de Samenleeving, laat niet toe dat

Wy iets ontveinzen , aangaande alle de Onge-

makken en Voorwerpen van Vrees, welke de

veiligheid van deeze Praktyk kunnen doen wag-

gelen. Een doorlugtig Konfrater, onze Rouw-
klagten dubbel waardig , wylen de Heer de la
ViGNE DE Frecheville, Eerde Lyf-Arts

van de Koningin , hadt de mooglykheid hier van

voorzien , en heeft niet gefchroomd dezelve aan

de Wereld te openbaaren in een Thefis, Vvelke

van hem in Uwe Schooien , in 't jaar 1723 , ver-

dedigd werdt. Vaftftellende dat 'er geen Eeuw
zy, die niet haare Monfters voortbrengt, hadt

hy zig verbeeld, dat de Praktyk der In-enting

aan Schurken eene te gemakkelyke gelegenjieid

verfchafte, om de grootfte Schelmftukken onge-

ftraft te begaan , wegens het gemak , 't welk

fleeze Operatic aan de hand geeft , van , onder den

dekmantel van Etter der Kinderziekte , allerley

foort van Vergiften, die men bedenken kan, in

het Bloed te brengen, Hy oordeelde de enkele

mooglykheid van dit misbruik de oplettendheid

van Magiftraats-perfoonen waardig, en een ge-

naeg-
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ïiöegzaame beweegreden te zyn, om voor altooS

eene Praktyk te verbannen , welke aan Misdaa-

digen a door de Misdaad zelve, veilige Midde-

len verfchaffen kon, om zig,met de grootfte ver-

zekerdheid , hcc v/reekend Zwaard van 'c Geregt

te onttrekken. Decze Voorziening is geen her-

fènfchim gev.'eeft; alzo de enkele Inneming, op

z'ig zelve, kan gebruikt worden tot een kwaad

oogmerk ; gelyk de Heer TimönEi Doktor té

Konttantinopolcn, getuigt, dat men 't vermoeden

gehad heeft ten opzigt van twee Kinderen , die

van de In-enting gcllorvcn waren. „ Sommigen,

,, zegt hy, hebben vermoed, dat deeze Kindc-

„ ren een Lnft waren, wdar van men zig, het

„ kofte wat het kofte, ontllaan wilde" (*).

Zonder twyfel zal men zeggen , dat men, van

alle tyden her, de befte Zaaken heeft zien mis-

bruiken , zonder dat daarom het Minifterie heeft

opgehouden het gebruik derzelven te gedoogen.

Ket komt niet dan aan de Souvereine Wyshcid

en aan de hooggaande Verlichtingen van het Hof

toe , te befliffen , of de In-enting van het getal

der genen zy^^ die men kan laaten ftand houden,

niettegenftaande haare Onvolkomenheden- Hoe

veele Wetten heeft de Voorzigtigheid der Wet-

geeveren niet gemaakt, om misbruiken voor te

komen , veeleer dan zig in 't geval te ftellen vari

On-

(*) Dilfert. Hijlmque du Doft. Tim o Ni, fur Vlmcü-

iation de la Fetite Verde , tout a la fin. Recueil. p. i9.

X. Deel, Dd
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Oncrouwigheden te vcroorzaaken of die te moe*

ten ftnifFcn ?

Door de aanlokkende Voorfpellingen van alle?

de Grondbeginzelen , dewelken vvy ter toets ge-

bragc of liever wederlegd hebben, is het de In-

enters niet dan al te wel gelukt een volkomene'

verzekering te geeven aan hunne Profc.lyten, en

van deeze voorgewende verzekering een nicuW

Middel te maaken van Verleiding.

Op het Zevende Grondbeg'wzel,

„ Het is , zeggen zy , een byzondcr voor-

j, deel, dat aan de In-enting alleen toebehoort^

„ te behoeden voor de Vreeze en Schrik, welke

„ de Natuurlyke Kinderziekte altoos vergczek j-

„ en v^;'aar van de Uitwerkingen , niet dan te

5, dikwils , van verderflyke Gevolgen voor de

„ Patiënten zyn. De tedere Ouderdom , in wel-

„ ke men gcmeenlykft deeze Operatie doet, kent

„ geen foort van Gevaar, en is voor Vreeze niet

„ vatbaar: en de vry willige befluitneeming der

„ VülwafTenen, die zig aan de In-enting ondcr-

„ werpen, beveiligt deeze zo wel als de anderen

„ t'eeneraaal voor de vcrfl;igenheid en bekomme-

,, ring, welke deeze Ziekte, onvoorziens aan-

„ komende, in de Familiën en in de Geeft der

„ Patiënten veroorzaakt ". Kunnen de allerfterk-

fte tegenftreevers van de Praktyk der In-enting

de onbetwillbaarheid van dit Grondbeginzel na-

Iaj>
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laaten toe te ftemmen ? Kunnen zy weigeren te

bekennen , dat zulks een dierbaar voordeel zyj

'c welk niet dan aan de In-enting toebehoort?

Buiten twyfel is 't een onfchatbaar goed, Cant-

woorden wy aan de In-enters,) die Vrede van

Geeft te bezitten, welke, zonder ongeruftheid,

het Lot afwagt, dat de Voorzienigheid hem heeft

befchcoren, en, zonder zig te kwellen, zig ern-

ftig en kragtdaadig bezig houdt, met de Redely-

ke Middelen, welken het Opperwee-^cn tot zy-

ne Verligting heeft gefchapen. Macr, is die be-

daardheid vsn Geeft, (wanneer men ai het gezegde

overweegt.) wel wertelyk verkreegen by de in-

enting ? Een gunftige vooringenomenheid , die

de Smr.ak, welke men Natuurlyk in Nieuwighe-

den heeft, inblaalt, was 'er de Baarmoeder van.

Hoe kan ^ nu , een zo verderflyk Grondbegin-

sel, dat dermaate van Grondflag is ontbloot, lang

ftand houden? Men verhefFe , zo veel men wil,

öie geruftheid van Geeft, die bedaardheid
j (men

zou byna durven zeggen) die vrolykheid , waar

inedc zig aan de In-enting alle Discipelen van

deeze Leer aanbieden : eenige averegtfe Uitkom-

ften niettemin
, gevoegd by de verderflyke Ge-

volgen , die wy aangehaald hebben , zullen wel
dra de bekoorlykheid doen verdwynen , welke

dus lang de Oogen betoverd heeft van Perfoo-

iien , die met eene al te vaardige Inbeelding be-

gaafd waren. Alsdan zal men bevreesd worden.

voóf de gevaarlykheid van de In-énting. Zonder
X- Deéï;. Dd 2 twy-
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twyfel is 't, met oogmerk om die noodlottige

verzekerdheid te onderhouden, dat de In enters

zorg hebben gedragen , van in de Periodieke

Werkjes en in de Nieuwspapieren dé vorderin-

gen en goede gevolgen, (*t /)'" waar of inge'-

bccld,) van de In- enting te doen plaatzen.

Laat ons zien of het Artikel van Londen , van

den 25 November 17Ó3, zo voordeelig zy voor

de In -enting als zy denken. Hetzelve luidt

dus (*). „ Volgens een echten ftaat , thans uit-

„ gegeven door de Adminiftrateuren van het

„ Hospitaal , dat in deeze Hoofdftad voor de

„ Kinderziekte is opgeregt (f) , zyn in dit Hos-

5, pitaal, federt den 16 September des jaars 1746

„ rot aan den 24 Maart 1763, gekoinen 6456

„ Perfoor.en, door de Natuurlyke Kinderziekte

„ aangetaft , en daar van 1634 geftorven. Ge-

„ duurende dien zelfden tyd , heeft men aldaar

„ de In-enting verrigt aan 3 -j34 Perfoonen, waar

„, van niet meer dan 10 zyn overleeden. Uit

„ deeze optelling volgt , dat de evenredigheid

,. der dooden 'tot de herftelden meer is dan één

„ van de vier , voor de genen die de Natuur-

„ lyke Kinderziekte hebben gehad, en minder

„ dan één van de driehonderd drie en- veertig

„ voor de ïn-entelingen".

Ver-

(*) Gazstte- de France de 1763. No. 96. p. 413-

Cf) [.Zie aangaande die Hospitaal de Waarneemingen

van-den Heer Hosty, DoKtor Rej^^ent van de Faliulteic

der
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Verfcheide Aanmerkingen komen hier natuur-

]yk, ter baan. i. Zie daar tien Ferfüonen geftor-

ven, die in redelyke Gezondheid waren, en die

HOg zouden Iceven, indien raen hun de Kinder-

ziekte niet had inge-ent ; maar die > door de uit-

komft, bevonden worden opgeofferd te zyn aan

de voorgewende behoudenis der 'anderen. 2 Se-

dert men, 'm Engeland, de uickiezing doet van

alle goede Onderwerpen , dat is van de gezond-

fte , om de In enting aan te verrigten , zo moe-

ten 'er van de Natuiirlyke ïvinderziekte minder

tot herftelling komen, en indeidaad, volgens dlC

echte Uittrekzel
,
geneezen 'er veel minder. Ook

is dit een noodzaakelyk Gevolg , aangezien dee-

ze, (wanneer de gczondftc Onderwerpen tot de

In- enting afgezonderd zyn,) niet meer vallen kan,

dan op Onderwerpen mee andere Kwaaien aange-

daan , of ten minfte daar van verdagt j in cén

woord, op het uitfchoc der In-enteren. 3. Noch
in Engeland, noch in eehige andere Staatkundig

beftuurd wordende Samenleeving," Zal men ooit

de Fraktyk der In enting aannecmcn , of toelaa-

cen, dan in hope van de verwoeftingen der Kin-

derziekte te verminderen.

Ten tyde van den Heer Juiiifj, Doólor inde

Geneeskunde en Sekrecaris der Koninglyke So-

ciëteit van Londen, dat is voor 't jaar 1 721, toen

de

der Medicynen vnn Paiys, in het III. Deel deezer Fet,.

handelingen, bladz, ^6 , enz,]

X. D££L. ' Dd 3
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de In-cncing nog niet gepraktizeerd vvcrdt, ftierf

?i:r , hec eene Jaar door 'c andere , van hec gc-

iieele getal der genen , die de Nacuarlyke Kin-

derziekce hadden , (men kende toen geen ande-

re ,) niec meer dan een zevende , en hedendaags

een vierde deel.

Als men , nu , de Natuurlyke Kinderziekte

alleen befchouvvt, fterfc 'er één 'van de vier , en

meer: als rpen 'er de genen byvoege, welken de

In-enting, naar gezegd wordt, de tanden van

de Dood ontrukt, fterft 'er evenwel nog, vol-

gens het geheele getal der genen die in dit Hospi-

taal aan de Kinderziekte gelaboreerd hebben , één

yan de zes , in plaats van één van de zeven ; 'c

welk, volgens den Biilchop van Worchefter en

den Heer Jürin , de grootfte ftcrflykheid ten

zynen tyde was. Het Ryk, derhalve, verlieO:,

in Engeland, zo door de Natuurlyke als door de

Konftige Kinderziekte , meer Onderdaanen, dan

toen men niet in-entte, 't Is volgens Stukken,

die aan de Wereld als echt opgegeven zyn, door

agtbaare Luiden , de Adminiarareurs van hec

Hospitaal van Londen, dat wy redcneeren : 'c

is volgens den Heer Jurin, Sekreraris.der door-

lugtige Sociëteit van decze grootc Stad. Komt
dit daar van , dat de Befmctting van een fie^ter,

aart geworden is , federt de ïn-encing? Wy lak-

ten het aan de Heeren In-entcrs over, dit Vraag-

üuk te beantwoorden, 't Is ons genoeg, te be-

iüuiten, dat 3 voorde In-enting, welke heden-

daags:.
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daags tot dien trap van volmaaktheid is gefteegen

,

dat 'er, naar men zegt, maar een uit do driehon-

derd drie-en-veertig van derft, in Engeland niet

meer dan een zevende deel aan de Kinderziekte

ftierf, en dat 'er,fcdért men ingeënt heei't, niet-

tegenftaandc dceze gekikkige Gevolgen der In-

enting, evenwel, van 't geheele getal der genen

die de Kinderziekte krygen , een zesde deel

fterft. De Staat, derhalve, verlielt 'er dan.

- 4. Volgens dat echte Berigt heeft men inge-

ënt drieduizend vierhonderd vicr-en- dertig Fer-

füonen : dit getal gevoegd by d: zesduizend vier-

honderd zes-en- vyftig, maakt negenduizend agc-

honderd en negentig. Is het geheel onverfchil-

lig, of 'er in een Land zesduizend vierhonderd

zes-en-vyftig zyn, die de Kinderziekte hebben,

dan negenduizend agthonderd en negentig? En ,

zou men niet hedendaags kunnen zeggen , dat

,

niettegenftaande de wyze voorzorgen , die men

neemt om de vooitplanting van de Befmetcing te

vernlyden, deezePraktyk dezelve altoosduurcnd

maakt : gelyk dit zeer verftandig is aangemerkt

door den Autheur dor Jf^aarmem,nrren oaurcnt de

'Natiiurlyke en de KsnÜige Kinderziekte ; als ook

door veele anderen van onze Konfracers , Met
minder grond, dan hcdendaaa;s , is dergel vke Aan-

merking, reeds in den jaare 1723 j in Engeland

gemaakt ; gelyk de zelfde Heer Jürin , wiens

getuigenis niet verdagt kan zyn, ons verwittigt.

Een Artikel, zeid' hy , onlangs in een Engeliche

X. Deel. Dd 4 Kou-
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Kourant ingevoegd, houdt in, dat, volgens dcti

Lyft der Doodcn van 1722 , 'er, in dac Jaar,

2167 Pcrfoonen aan de Kinderziekte geftorven

"Waren, en dat in 1723, wanneer men de In-en-

ting meniiivuldiger gepraktizeerd hadt, 'er 3:271,

en dus ellhonderd en vier meer dan in 'c voor-

gaande Jaar, aan de Kinderziekte (nerven. De
Heer JuRiN komt niet op tegen dit Stuk , hoe-

wel meer dan iemand anders in flaat zyr.de om
het te leugenftrafFjn : maar hy fchynt het kwaa-

den dank te wyten aan den Autheur die het by-

brengt, om dat de geheele Wereld 'er het Ge-

volg uit trok , dac de In-entingen
,

gefchied in

de Jaaren 1721 en 1722 , deeze Befmecting vcr-

ipienigvuldigd hadden.

Het belang van den Staat is hier dan. baarbly-

kelyk benadeeld, welk een voordeel ook daar üic

fpruiccn mogt voor byzondere Perfoonen , die,

door deeze Praktyk , vermyden zouden de Kin-

derziekte te krygen op een tyd, wanneer hec

hun minder gelegen kwam , of dat hunne Ge-

fteldheid daar toe minder gefchikt ,wa§ : dóch ,, is

het billyjc, in de hope op een twyfelagtig Goed,

of zelfs tot de voorgewende nuttigheid van eeni-

ge Perfoonen , aan de Inbeelding van een Partir

kulier het overige der Samenleeving op te olie-

ren : dat is- den geheelen Staat, die in de Zaak

zeer veel belang heeft ; zonder zig eens te ver-

waardigen , denzelven om Raad , veel min oin

üoeftemmmg en Verlof te vïaagen ?

Wy:
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Wy leezen niet dan met afgryzen , in de His-

toriën , de barbaarfche Gewoonte van zekere

woefte Volkeren , die regelmaatiglyk ^ alle Jaa-

ren , een Menfchelyk SlagtolFer keelden, om de

Gramfchap hunner Goden af te wenden ^ en loc

welzyn van de geheele Natie: en Wyjbeicbnaf-

de Volken, die ons verheffen op Gevoelens van

Menfchlievendheid : wy leezen zonder candoe-

ning het Verhaal der zogenaamde Voordeelcn van

eene Operatie, welke een Menfch vim de vyfcig

om 't Leven brengt; wy maaken 'er zelfs een

Onderwerp van Redentwill;, een Stuk van iJcf-

hebbery van, waar omtrent men, onverfchillig-

lyk, naar het fchynt, party kan kiezen voor of

tegen, zonder de Menfchlievendheid te kwet-

zen !

Laat ons de Oogen openen ! Het gene deeze

\voefi:c Volken , uit een verfoeielyke Bygeloo-

vigheid, tot welzyn van de gantfche Natie, be-

dreeven , doen de In- enters dit ;selfde niec ZQn-

der het te willen doen ? En tot welzyn van wien ?

Van Perfoonen , die mooglyk nooit de Kinder-

ziekte zouden gehad hebben , en, indien zy de-

zelve gekreegen hadden , daar van zo wel zouden

genezen zyn ge weeil, op andere tyden , zonder

dat zulks het Leven aan iemand gekoft had.

Laat ons dan , Heer en , befluiten , dat die

inbeeldige en bedrieglyke Verzekerdheid, waar

in men ten onregte de Inentelingen brengt, in

gecnen deele op de weczentlykheld gegrond, o;i-

' X. Deel. Dd 5 regc-
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regt vaardig en even zo redeloos is, als de over-

maatige Vreeze van de genen , die onverhoeds

overvallen worden door de Natuurlyke Kinder-

ziekte.

Deeze Ziekte, inderdaad, hoe verfchrikkelyk

pok , zal eene niet zo hevige ontrufting raaaken ,

en ophouden van verllagenheid te brengen in de

Familiën, wanneer de onmaatige verwoeftingen,

die men verkeerdelyk aan dezelve tocfchryft, toe

haare juifte waarde gebragt zullen zyn , en men

'er de Behandeling van aan geene anderen zal

toebetrouwd hebben ^ dan aan de zodanigen, die

^er alleen mede belaft moeften zyn.

Op het jigtjle Grondbeg'mzel.

j, De Kinderziekte, door In-enting verkree-

,, gen, (zeggen de In-enters,) is niet aan de

„ zelfde Toevallen onderhevig, als de Natuurly-

„ ke ; zy wordt niet gevolgd van een Fetris S&'

„ cimdarta , en zy heeft geene van die andere

Ongemakken, welke de andere gcwoonlyk na

zig ileept : Zweeren , Oogkvvaalen , Pokput-

ten, verlies van het gebruik der Lighaamsdee-

„ len, en w^t dies meer is".

Dit moeft, zonder twyfel ^ zo zyn ! De uit-

kiezing , de toebereiding en de gerufthcid van

Geeft, die men de In-entelingen inblaaft, moeften

hun bewaaren voor oneindige Toevallen , welke

de ontydigheid der Natuurl^-ke Kinderziekte, en

de
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de Schrik die haar vergezelt j, gewoon is te ver-

oorzaaken. Maar, wel verre van aan de In-en-

ters dit Grondbeginzel toe te ftaan , 'c welk,

niettegenftaande het gevaar van Sterven , nog in

ftaat zou zyn om een gedeelte der Menfchen ^ en,

buiten kyf, het grootfte deel der Vrouwspcrfop-

nen te verleiden ^ voor wien het behoud van haa-

re Bevalligheid zo dierbaar is: bewccren hunne

Tegenpartyën , dat het 'er geheel anders mede

gelegen zy. Zy bekennen , dat 'er niet dan te

idikwils op de Natuurlyke Kinderziekte verdrie-

telykheden volgen , daar men gemeenjyk den

ïiaam aan geeft, van door de Pokjes te zyn ge-

tekend of gefchonden ; maar zy houden onwrik-

baar ftaaride; voor eerfl , dat, hoewel onder de

menigte der genen , die van de Natuurlykc Kin-

derziekte opkomen , 'er verfcheidene zyn, wieri

'eenigen deezer Toevallen bejegenen, z-ilks eg-

ter niet zeer gemeen is ; ten tweeden , dat niet al.

leen die zelfde Gevallen gebeuren kunnen , en

inderdaad ook na de In-enting plaats grypen :

zynde de Febris Secundaria zelfs niet zonder voor-

beeld (de Heer Richard Wright brengt 'er

vier van by, Hec. p. 136): maar dat 'er boven-

dien veele andere Toevallen op volgen , welken

de In-enting eigen en byzonder heeft. Inder-

daad , zo het geoorlofd is daar van re cordcelen

uit het gene Wy zelf in Vrankryk gezien heb-

ben , als ook uit de Bekenteniifen zelve van uit-

heemfche Schryvers, zelfs de allergunftigtlen voor

X' Deel. de
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/

< de In-enting: zo is het beweezen, dat een zee/

groot getal der In-entelingen Vloeipokken krygt,

en dat verfcheidene 'er zelfs hebben gehad die

zeer kwaadaarcig waren, die zeer cikwils gepaard

gingen riiet , of gevolgd werden van ,
pynlykc

en hardnekkige Roos; dat anderen hebben gehad

vry zwaare Onifteeking der Oogen ; dat fommi-

gen "zelfs het Gezigt t'een^'maal zyn kwyt ge-

raakt : dat de Wonden, waar door men het Gift

ingebragt heeft , dikwils overgaan tot hardnekki-

ge Zweeren van een zeer kwaaden aart , die men

veel moeite heeft omze te geneezcn : dat de ge-

nen , die tot herftelling komen, na de Operatie,

.een langen tyd het Aangezigt bleek en Lood-

kleurig hebben: dat 'er eenigen van derven, na

lang gekwynd te hebben : dat de nieeften, na de

zogenaamde Geneezing , gevaarlyke Bloedvin-

nen , byftere en verfchrikkelyke Vergaaringen

van kwaade SroiFen krygen. Men heeft 'er ge-

zien , die het kenmerk hadden van een tAmhrax

of Pellkolen. Men heeft deeze Vergaaringen

zien fchieten op de Ingewanden van 't Abdomen^

aldaar lange en hevige Fynen veroorzaaken , en

een menigte vjm Toevallen , het een vcrfchrik-

kelyker, afgryzelyker, dan het ander. De Fleer

Verdelhan, onze Konfratcr , heeft 'er een

droevig Voorbeeld van gezien, al te ingewik-

keld , om het Ulieden voor te draagcn in dit Bc-

rigt, en van te veel belang, om 'er ecnigc Om-
fiandigheid van te verzwygen. Men kan 'er de

ïiiftO"-
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Hiftorie, in haar geheelen Omflag, volgens zy-

ne befchryving, van vinden , in de Aanccke-

riingen.

Bovendien wcrdc door de ieverigfte Verdedi-

gers van de In-enting erkend , dat niets gemee-

ner zy , dan, na de Operatie, Zwellingen te zien

aan den Hals, onder de Oxelen, in deLisfchcn,

en in alle deelen des Lighaams ; inzonderheid in

de Klieragtigc deelen en aan de Arraen of Bee-

tien ; ook vergezeld gaande met hevige en lang-

duvirige Pynen , die op Verettering uitloopen ea

eene zwakke kwynènde Gefteldheid ovcrlaaten,

"Welke *er vcelen ten Grave gevoerd heeft. Wac
de Lidtekens in het Aangczigt belangt, die fchy-

nen toe te leggen om Perfooncn , welke met ds

grootfte Bevalligheid van de Natuur begaafd zyn,

te mismaaken ; zonder Ulieden iemand , wie

het ook zy, te noemen , is het bewys, dat de

In enting niet daar voor bewaart , al te blyk-

baarj dan dat de In-enters op dit voorgewende

voordeel van de In-enting zouden aandringen.

Niettegenftaande alle zorgvuldigheid , welke

de Voorftanders van de In-enting gebruiken , om
in hunne Berigtcn de-Rampen, die hun overko-

inen, te verbergen, te ontveinzen ofte verzag-

ten : hoe befcheiden ook, omtrent deeze Toeval'-

len, (als menze ondervraagt,) het grootfte deel

der In-entelingen zelf zyn, die het als een punt

van Eer aanmerken, de frilzwygendheid in agc

te neemen , omtrent de tegenfpoed, welke de In-

X. Deel. en-
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enting in haar Perfoon ontmoec mogt hebben i

wordt 'er evenwel nog genoeg openbaar, om te

bewyzen , dat de nadeelige Gevolgen , van de

inge-ence Kinderziekte, zonder vergrooting ge-

fproken , eens zo menigvuldig zyn als die van de

Natuurlyke Kinderziekte.

Op het Negende Grondbeginzel.

5, De Konftige Kinderziekte is byna altooS

j, goedaartig en bevryd van alle gevaarlykheid

5, om te frerven. De Heer Ramby heeft 'er

j, vyftienhonderd inge-ent, waar van geen écn

5, geftorven is: de Heer Middleton agthon-

„ derd , en zy zyn allen, op één raa, genezen ;

„ de Fleer B ell negenhonderd en drie, met den

„ zelfden Uitflag : anderen een zeer groot gcial

^, zonder een eenigc te verliezen".

Welk een Verfchil van uitkom fl: (zegt men)

tuflchen de Natuurlyke en Inge-ente Kinderziek-

te ! Men kan dan niet te veel haafi: maaken, met

zig te doen in-enten , om te vermyden dat men

door de Natuurlyke Kinderziekte aangetaft wor-

de en die voor te komen.

Neen, Heeren: niet alleen is dit Voorftel

valfch in zyn geheele uitgeftrcktheid, maar Wy
bewceren , in tegendeel , met de kragtigfte ver-

zekering : I. Dat de inge-ente Kinderziekte niet

altoos goedaartig is , welk een voorzorg men ook

gebruike , om dezelve zodanig te verkrygen :

2.-
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2. Dat j wel verre van goedaartig te zyn, gclylc-

de meefte NatuurJjke Kinderziekten bevonden

worden in Jaaren , wanneer geene kwaadaartig-

hcid regeert , de inge-ente Kinderziekte aaa

zwaarder Toevallen onderhevig is , dan de Na-

tuurlyke. 3. Datdeeze, behalve de Toevallen

die haar gemeen zyn met de Natuurlyke, 'er in

'c byzonder heeft , die haar eigen zyn , verge-

zellende zeer dikwils of volgende op de In-en-

ting : 4. Dat men ook van de inge-ente Kinderr

ziekte fterft , waar van niet dan te veel Voor-

beelden zyn , in alle Tydperken der In-enting,-

federt haare invoering in Europa tot op den dag

v^n heden.

Wat het eerjïe belangt , zyn de In-enters ge-

noodzaakt toe te ftemmen , dat , wanneer men
de In-enting doet met de Etter van afgezonderde

Kinderpokjes , daar uit fomwylen Vloeipokken

vaortgekomen zyn. De voorzorg , nogthans

,

van een goede Etrer uit te kiezen, fchynt zon-

der fout voor dit Toeval te moeten befchutten;

en men behoeft niet te twyfelen, of de In-enters

gebruiken altoos die voorzigtigheid , zo prys-

waardig. Dat meer is , nog een andere vond

wordt van hun werkftellig gemaakt , om dit

Voorftel door hunne Praktyk te onderfchraagen ;

te wecten , het Pokkige Gift, dat zy willen in-

brengen , te verzwakken ; 't zy door het in Wa-
ter te waflfchen, 't zy door het te laaten uitwaa-

femen ; 't zy door niet te doen dan Oppervlak-

X. Deei» kigé
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kige Infl-ydingen, gelykerwys de Heer Ranèyj
öf ligtc Ontvellingcn te mnaken

,
gelyk vede an-

deren: ten einde 'er een flaauwe mcdedeeling,

öan de Mafja van het Bloed , voor te openen.

Door deeze voorzorgen , inderdaad , krygt men

gemecnlyk weinig of in 't geheel geen Uitflag of

Pu'üTicn. Maar, zou men niet op eene onwaar-

dige wyze met de ligtgeloovigheid van de We-
reld moeten gezegd worden te fpeelen, als meri

haar wilde wys maaken , dat men , door middel

van zulk eene In-enting, voor altoos bevryd zou

zyn van de wcderkomftdcr Kinderziekte; al wa-

re het fchoon beweezen , dat men dezelve nooit

tweemaal krygt ? Te Lions heeft men , zonder

twyfcl , Etter van de befte hoedanigheid ge-

bruikt, en de Heer Rast, Doktor in die Scad,

las in de volle Vergadering der Akademie , in

tegenwoordigheid van zyne Medeburgers, Cd ie in

fi-aat war^jn om hem tegen te fpreeken , indien hy

hun hadt willen misleiden ,) een A7"ertoog , waar ih

hy uitdrukkelyk beweert , dat , van honderd-

dertig Perfoonen, die te Lions inge-ent waren,

bykans een derde deel Vloeipokken gehad -heeft.

Daar is derhalve, als men de In-enting oefent,

geen zekerheid , van eene goedaartige Kinder-

ziekte mede te deelen. Ziet in de Aantekenin-

gen andere Voorbeelden.

X 2. Uit dit aanmerkelyk getal van In-entelin-

gert verzekert hy , in het zelfde Vertoog , dat

'er maar zeer weinigen de zwaare Toevallen, die

op'
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öp de Natuurlyke Kinderziekte volgen , of de-

zelve vergezellen , ontkomen zyn. Sommigen
hebben Verzweeringen aan den Hals gehad , an-

deren Fiftuleufe Vergaaringen, welke, na 't ver-

loop van Jaaren , nog niet waren genezen : ande-

ren zyn zeer lang ongefteld geweeft, fchoon de
In-enting van geen Uitflag was gevolgd, of mis-

fchien ook om die reden. Eene is blyven hin-

ken ; een andere , die , voor do In enting ^ de
volmaakfte Gezondheid genoot, isj na verloop

van twee Jaaren, nog niet herfteld van de afgry-

zelyke Bloedftortingen , aan welken de inge-enté

Kinderziekte oorfprong heeft gegeven. Wy heb-

ben reeds een dergelyk zeer droevig Voorbeeld
bygebragt , dat te Parys gebeurd is , onder de
Oogen van de Hceren Verdelhan en 13 o u-
vAiiT. Dus kan men ftoutelyk verzekeren, dat
de inge-ente Kinderziekte onderhevig zy aan de
zelfde foort van zwaare Toevallen , als, de natuur-
lyke Kinderziekte , ten minfte in Vrankryk. Die
is het gene ons aangaat het ailernaauwkeurigfte te

weeten.

3. De Inge-ente Kinderziekte heeft j behalve
de Toevallen, die haar altemaal , zonder uitzon-

dering
, gemeen zyn met de Natuurlyke , nog

byzondere Toevallen , welke haar eigen zyn , en
nimmer voorkomen in de Natuurlyke Kinderziek-
te, van welk een flegten aart dezelve ook zyii

iiioge. Zodanig zyn de Zweeren , die op de
X. i)EEL. Ëe Won-
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Wonden volgen ^ door welken men hen Gift der

Kinderziekte in het Lighaam hecfc gcbragt, wel-

ken men zo veel moeite heeft toe een Lidteken

te brengen in alle de In-entelingen. Deeze Zwee-

ren worden dikwils Eeltagtig van rand , Kanker-

agtig, ja daar zyn zo kwaadaartige, dat men 'er

bederf door heeft zien veroorzaaken in de Been-

deren. Zodanig zyn die Vergaaringen , welke

op de Klieren in de Oxelen en op alle Klieragti-

ge deelen fchieten j en , volgens de bekentenis

der In-enteren zelf, ten grootften deele eindigen

met laftige Veretteringen. Ook zegt de Heer

Rast nadrukkelyk : i^at de geheele Stad Llons

ueet en waargenomen heeft j hoe het grootjfe deel der

Jn-entellngen ,
geduurende een langen tyd^ geweeji

ïs 3 of zts: nog hevmdt ^ in eene zeer waggelende

Gezondheid^ welke door een Loodkletirtg Gelaat en

Magerheid gemeenlyk zig openbaart.

4. Het is , om kort te gaan , niet meer tyd

van het te ontveinzen. Men is geftorven van de

inge-ente Kinderziekte, in alle tydperken der In-

enting, en, niettegenftaande alle de Voorzorgen,

die aan de hand gegeven en geleerd zyn door de

Ondervinding van over de vyftig Jaaren , federt

haare invoering in Europa.

In 't jaar 1713 is de In-enting gefchied aan der-

tien jonge , gezonde , flukfc Soldaaten , te Cre-

mona. Vier daar van ftierven in 't midden der

Behandeling: zes kwamen niet dan met moeite

tot
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tot herftclling, en de Operatie is vrugceloos gé-

weeft op drie , waar in zig geen de minfte Puis-

ten openbaarden.

In dcjaaren 1721,172,2 en 1723 zyn vierhon-

derd een-en-cagdg Perfoonen in Engeland inge-

ënt, zo te Londen als daaromftreeks : waarvan

negen het Leven 'er by ingefchooten hebben. Te

Konftantinopolcn zelfs, alwaar, zo men zegt,

'er nooit iemand van ftcrft; haalt, in 't jaar 1722,

de Heer Timoke, eender eerfte Bevorderaaren

van de In-enting , twee Kinderen aan, van drie

Jaaren, welke, onder zyne Oogen, van de inge-

ente Kinderziekte geftorven waren : de een op

den tw,eê-en dertigllcn Dag na de Operatie, de

ïinder op den vecrtigften. Hy voegt 'er evenwel

by, hoe hét algemeene denkbeeld was, dat men

zig van deeze Kinderen j het kofte wat het kofte,

hadt willen ontlaften.

In 't jaar 172Ó waren , van zeshonderd vier en-

twinrig Perfoonen , welke, tot dien tyd toe, in

Engeland zyn irge-ent., dertien geftorven: dat

is van de agt-en-veertig écn. In 't volgende Jaar

ftierf van ruim honderd Perfoonen cdn , en in t
jaar 1728 van de honderd eén-en-twintig dric^

volgens ScHEUZER.
In het laatftgemelde Jaar maakt die Heer eene

Optelling van alle In-entelingen,tot dien tyd toe,

in Europa, en vindt 'er agthonderd vyf-en-veer-

tig, waar van zeventien geftorven zyn; 't geen

,

X. Deel. Ee a zege
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zegt hy, niet meer dan ée'n van de, vyftig is, ten

naalten by.

In 't jaar 1729 werdt de In-enting in Amerika

verrigt , in de Engelfche Volkplantingen, en daar

van ftierf, zegt de Heer Kirkpatrik, niet

meer dan één van de zeven- en- veertig.

Te Londen, egter, endoor geheel Engeland,

verflapte, in dat zelfde Jaar, de In- enting der-

niaate, dat men geen Berigt heeft van dat Jaar,

noch van de volgende, tot aan 1738: evenwel

zegt de Heer Kirkpatrik, werdt in *t jaar

1723 (*) dein-enting, hoewel zeer zeldzaam,

gedaan ; maar in 1738 lieten zig, te BoSon, dui-

zend Perfoonen de Kinderziekte in-enten , 't welk

gefchiedde, zo hy getuigt , zonder verlies van

meer dan agt of negen. Ook ondergingen , in 't

jaar 1743 , tweeduizend Perfoonen in 't Graaf-

fchap Middlefex [waarin Londen legt,] de Ope-

ratie, en daar van zyn alleenlyk twee zwangere

Vrouwen geftorven.

Eindelyk , federt dat Jaar tot 1754, is de In-

enting van 5826 Perfoonen maar doodelyk geweeft

aan veertien. Is deezc Oprekening naauwkeu-

lig? In geenen deele, Heeren, nademaal men

'er de In-entclingen niet onder vindt, die ge-

ftor-

(*) [Dit Jaargetal moet zekerlyk fout zyn in het Fraii-

fche Rnport der KommiiïarifTen. Het zal waarfchynlyfc

J730 moeten zyn of 1732.]
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Horven zyn onder de handen van den Heer Haw-
KiNS, ten getale van twee, volgens de bekente-

nis van den Biffchop van Worchcfter , die zegt

,

dat van vyftienhonderd Onderwerpen, door drie

vermaarde Heelmeefters ge opereerd , 'er maar

drie geftorven zyn. Reciieil ^ 219, De Aante-

kening zegt, pag. 218, dat deezedrie Heelmees-

ters zyn de Heer R an by , die 'er geen.e'én heeft

verlooren; de Heer Middleton, die 'er van

de agthonderd maar één is kwyt geraakt: der-

halve moet de Heer Hawkins j de derde, 'er

twee verlooren hebben van de genen die door

hem zyn inge ent. Op p. 253, nu, van \ zelf-

de Recuei/f daar een algemeene Oprekening wordt

gemaakt van alle de genen, die federt 1743 tot

aan 1754 inge-ent zyn, als ook van alle die van

deeze Operatie zyn geftorven , heeft men op de

'

kant, nevens ieder getal van In-entelingen, aan

de eene zyde het getal geplaacll der genen , die

van deeze Operatie zyn geftorven, en aan de an-

dere zyde den naam van den Heelmeefter, die de

In-enting verrigt heeft. Men vindt daar wel één

doode voor den Heer Middleton, op de agt-

honderd In-entelingen , maar men ziet 'er noeh

den naam van den Heer Hawkins, noch het

getal der dooden , welken de Heer Biffchop van

Worchefter denzelven toefchryft , en voor den

Heer Ranby zyn maar vyftienhonderd In-ente-

lingen , en geen één geftorvene, aangetekend.

Wanneer, nu, een zo taftbaar? misflag gevon-

3^. Dee(,. Pe 3 den
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den wordt in een Rekening van zo groot belang,

en waar uit men zogewigtige Gevolgen wil trek-

ken voor de Samenleevmg, dan vervallen alle de

bevvyzen eensklaps, die op deezen gronddag rus-

ten. Laat ons dan befluitcn , dat decze Reke-

ningen hervorniing noodig hebben , zo om naauw-

keurig te zyn, als om geloofbaar te worden.

In het jaar 1752 alleen heeft men te Bofton , [in

Nieuw Engeland,] negen-cn-twintig dooden ge-

teld, onder negentienhonderd vyf-en-tagtig Blan-

ken , aan wien de In-enting was verrigt , maar

van honderd negen-en-dertig Negers zyn 'er zes

geftorven ; dit maakt byna een drie-en-twintigfte

deel : doch zo men de Uitrekening doet van de

Blanken en Negers door malkander, komt het

uit op een doode van de een- en veertig In- en-

telingen.

Oifchoon , nu , de Berekeningen , zo van den

Heer JuRiN, als van den Heer Kirkpatrik,
volkomen en naauw keurig waren , iü bet ev.en-

"wel, door hunne bekenteniffen, niet dan te wel

beweezen , dat de In-enting doodelyk geweeft is

voor vcrfcheide Perfoonen, Te vergeefs zal men

den Heer Rat. by aanhaalen, die 'er vyluenhon-

derd inge-ent heeft , zonder een eenige te heb-

ben

(*) {My is verhaald, dat on'anf;<; een En^elfch Doktor

te Parys zynde, in een opeiibnnr Gcze!fch?.p met crnfl:

gevraagd weide, hoe het doch mooglyk ware, dat uien

zo ongeloofbaare Berigten van Londen kreej;: waar op

hy antwoordde, dat, zo dra 'er zwaaie Toevallen op de

In.
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ben verlooren : de Heer Bell negenhonderd,

met de zelfde uitkomft, .en de Heer ^jddle-
TON agthonderd , met verlies van een eenigen.

Dit zo droog en kortbondig Getuigenis van een

zo zuiver en uitmuntend Succes der In-enting,

zonder eenig gewag te maaken van de ongunl^ige

Omftandigheden , welke onder een zo groot ge*

t,al van In-entelingen noodwendig ecnige onge-

3ykheid in de Gevolgen heeft moeten veroorzaa-

ken , kan de Oordeelkundige Wereld , zo min

als de Geneesheeren , de Oogen verblinden (*).

Hedendaags vcrftaat men de Taal der Heeren'In^

enters: men weet dat zy ontkennen, aan de In-

enting toe te fchryven te zyn , al het gene dat

dertig Dagen , en zelfs nog veel korter na dezel-

vcj den Lyder overkomt. De Heer Timoniü,

één der eerftc Geneesheeren , die de Tn-enting

geoefend en daar over gefchreeven heeft, zege

ftoutelykin zyneHiftorifche Verhandeling: „Ein-

„ delyk zyn de Gevoelens tot eenftemmigheid ge-

„ bragc. De Ondervinding van veele (veeri/^-y

„ Jaaren ; een Ondervinding gcfchied op honderd

„ en honderdduizend Ondejtcerpen^ bevvyft het voor-

„ deel en de vetltghetd van deeze Praktyk , op

,, eene zo overtuigende manier, dat het onmoog-

Jyk

In-enting rplgden en 'er een Doktor by gehaa'd werd;,
gemelde Heelmeeflers die Patiënt niet meer onder hunne
In-entelingen rekenden , en dus niet op hunne Lyil brag-
ten

, geevende 'er geen agt op, hoe het verder met hem
afliep, en of hy ftierf dan niet.]

X. Deel, Ee 4
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„ lyk is daar niet van overreed te worden. 0^

„ txelk een jüyzff ook de Operatie gedaan %y , 'ik heb

j,
dezelve altoos zieti gelukkeu

, in

„ alle Cuderdom, in alle Sexe, in alle Tempe-

j,
ramenten , in de flegtfte tyden

„ zelfs, en geduurende zeer kwaadaarcige Volk-

,j
ziekten , heh ik egter nooit hooren Jfreeken van

,5 eenig Toeval ^ n.aar^ 'm tegendeel^ altoos verno-

„ men ^ dat de Uitkom^ daar tan gelukkig was

3? öffewee'.Ji''

Het is de zelfde Autheur^ Heeren, die ons

berigt geeft vari twee allerflegtfte Uitkomften der

In encing ; de eene van een Kind van drie Jaa^

ren, dat te KonRantinopolen inge-cnt werdt, en

den veertigften Dag ftierf : het andere van een

Meisje ook van drie Jaaren , dat den twee-en-

dertigften Dag overleedt; en het is de zelfde,

wiens Dogter, pp zyn order inge-ent in 't jaar

172a , aan de Natuurlyke Kinderziekte, in 't jaar

J740, is geftorven.

Maar, Heeren, laat ons dit niet voor een

tegentpreeking van zig zelf necmen. De Autheur

verklaart zig duidclyk. „ Het eerfte Kind , zegt

„ hy, ftierf op den veertigften Dag, een tydferk

„ toaar tn de lu-ent'tng kaar uilwerking volkomen

5, kadt voortgehragt. Het ftierf aan de Teering.

,, Met hQt Meisje, voegt hy 'er by
,
jlaag.de de

„In.

(*) [Dus zal men mooglyk het droevig Geval verfchoo-

üen van i\cn Hetr Sanokrwik , Koopman te Londen,

die, na dat drie van zyne zeven Kinderen aan de Natuur-

lyke
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,5 Inenting ook gelukkig, maar den twee-en,

„ denigften Dag ftierf het aan de Roode Loop".

JDie zeilde Autheur fchryft in zyn Brief aan de

Koninglyke Sociëteit van Londen en aan den

Heer Skuagenstierna, Eerften Lyf-Arcs van

den Koning van Svveeden. Het Gevolg van dt

Operatie is zo gtinü'ig geweeft , dat de Gevoelens ten

voordeele van dezelve eenjïemmig zyn geivarden ^ en

dat men haare nuttigheid 3 noch haare velllghetd^

niet meer In twyfel trekt, JnderJaad, men erkent^

dat zy niet doodelyk is gewee^ aan eenig Menjchy

Jchoon in V werk gepeld zynde op allerley Joort van

Perjoonen , en in '/ midden van de üerkfle Volkztek-

•ten. Hy bekent wat verder: dat Jommigen d^

Toevallen ligter dan anderen hebben, doch, '/ geen

het weezentlykpe is , zegt hy , zy komen Vr alle»

gelukkig af. Om kort te gaan, indien de In-

èntelingen eenige verdrietelyke Omdandigheid

bejegent, die men niet aan de onervarenheid van

den In-enter kan toefchryven , en wanneer, in

het beloop der Ziekte, geen vreemd Toeval voor-

komt , aan 't welke zy, met eenige blykbaare

waarfchynelykheid , de dood van dien ongeluk-

kigen In-enteling kunnen wyten , zo hebben zy

een Uitvlugt , daar wy niet tegen in te bren-

gen hebben. De Perfoon hadt , zeggen zy , van

te vooren reeds de Bcfmetting op 't Lyf gekree*

gen (*). Het is niet de Heer Tim on e alleen,

die
lyke Kinderziekte geftorven waren , de vier overigen oojf,

pa de In-enting, heeft verlooren.]
' X. Deel. Ee 5
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die deeze Taal voert ; het is de Heer Nettle-

TÓN, het is de Heer Jurin, het is de Heer la

CosTE, en anderen. Zie de Aantekeningen: het

zou te lang vallen dezelvqn in te voegen in den

Text van dit Vertoog.

Maar het was noodig, Heeren, Ulieden ken-

nis te geeven van de Taal, welke aangenomen is

by de Voorftanders der In-enting. Deeze Konll:-

/praak eens bekend zynde , verwondert men zig

filet langer over de fchynbaare kragt van deeze

Pcvvysreden;

De Heer Ranby heeft 'er tweeduizend inge-

ënt ; DE Heer Bell negenhonderd en drie ; de

Heer Middleton agthonderd. De eerste heef'^

.?ER geen één, de twee ANDEREN IEDER ÉÉN OF

TWEE VERLOOREN.

In een Zaak van zo veel gewigt voor de ge-

heele Wereld, daar ieder Natie verfchillende be-

langen heeft en Regt om door zig zelf te onder-

zoeken, is het geoorlofd, welk een Agting ook

-de aangehaalde Perfoonen verdienen , zyn Geloof

en Oordeel op te fchorten , tot dat men , op de

medcdceling van de omftandige Hiftorie van alle

-deeze In-entelingcn , eenftemmig kan toeftaan ,

dat in het getal der genen, die, geduurende de

Ziekte, of in de herftelling of zelfs daar na, ge-

fiorven zyn , de In-enting geen het rainfte aan-

deel heeft gehad.

Bovendien is de Heer Ranby de eenigde,

' wien men geen enkele tegenfpocd in zyne Prak-

tyk
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tyk toefchryft, in meer dan tweeduizend Per-p

fponen , welke door hem zyn inge-ent. Geea

van alle de ander.en ^ die deeze Operatie , in de

verfcheide deelqn van Europa ,
geoefend hebben,

15 d€rgelyk: Geluk te beurt gevallen. Allen be-

kennen zy eenige tegenfpoed gehad te hebben;

't zy die verontfchuld!gcnde,'t zy aan de billyk^

heid van de Wereld de Vryheid .pyerlaatende,

om daaromtrent Vonnis te ftrylccn na een ge-

trouw Berigt van de Omflandigheden. Het' is

dan onwederfpreekelyk, dat men weinig In-en-

ters kent , wien niet eenige In-en teling door de

dood ontrukt zy. Zo dra, nu, het erkend wordt

van iedereen, dat de In-cnting verfcheide maa-

ien het Leeven hééft doen verliepen v en dat het

bygevolg zeker is ^ dat men , zo menigmaal metj

de In-enting werkftellig maakt , de Tn-enrelingen

het zelfde gevaar doet loopcn i wat is 't dan

noodig het onderzoek verder ivoort ie zetten van

ee.n Handel, die, en volgens het Licht van de

Reden en v;in het Natuurlyk Regt, ongeooriofd

wordt ? Inderdaad , al ftierf 'er maar éér) van een

jnillioen In-entelingen; welk een verwyt zouden

zy 'Zig zelf niet moeten doen , die, doormiddel

van de In-enting, zo iemand het' Leven benomen,

liadden, v,/aar van hy , volgens den loop der Na-

tuure , nog een groot getal van Jaarcn 't genot

had kunnen hebben ; indien men niet, van we-

.gen zyn tcd^ere jongheid, op een tyrannifche wy-
ze fchikking wegens hem gemaakt had , zonder

X. Deel. hem



;<(5^ De In-enting der Kinderziekte

hem zyne toeftemming af te vraagen ? En , wat

Regt heeft hy zelf over zyn Leven ^ dat aan 'c

Opperwezen en den Staat toebehoort, indien het

een volwaiTen Perfoon is , die vry zy en in tiaat

om zig willekeurig daar aan te onderwerpen ?'

Wie zal durven verzekeren, dat dit ecnige Slagt^

offer , volgens de bepaaling der Voorzienigheid ,

indien men zyne dood niet verhaalt had, nic: ge-i

fchikt ware geweeft, om t'eenigen dage het fteun-

zei te zyn van zyne Familie, de onderfteuner van

den Staat , de redder van zyn Vaderland, de wel-

doener van de geheele Wereld?

Een Geneesheer , die deeze doodclyke Operj^-

tie aangeraden heeft ^ zal die zig wel ontfchul-

digd oordeelen, door de gelukkige Uitkomft van

een milliocn andere In-entelingen , die het zelfde

gevaar ontfnapt zyn ? En, zal derzelver wel ge-

llaagde ftoutmoedigheid hem ooit kunnen bevry-

«len van 't verwyt , over het geeven van een

Raad , die tot de dood van den Patiënt ftrekte.

Een Vader en een Moeder die, door eene

blinde tederheid , hunne Kinderen hebben over-

gegeven aan deeze doodclyke Proef, waar van

een derzelven het Slagtoffer geworden zy, zullen

die , hun geheelen overigen Leeftyd , deieze zug-

tende Stem uit de grond van hun Hart kunnen

fmooren , die zy zonder ophouden tegen hun zul-

'len hooren fpreeken ? „ Ik had -van de handen

,f des Scheppers het Leven ontvangen. Gylieden

„ hebt my hetzelve pntnomen ! Ik kon een lan-
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„ gen Loopbaan hebben doorgeftreefd ; met wat

,j Regc hebt Gylieden den draad myns Levens

„ atgeineeden , in myne allertederfte Jongheid ?

„ Gylieden wiidet , zegt Gy , my befchutten

„ voor eene doodelyke Ziekte ! Was het, door

„ my dezelve te gecven , dat Gy my daar vati

„ hoopte te bevryden. Ziet welk een uitkomft

!

„ Ulieder oogmerk , wil ik toeftaan , goed ge-

„ weeft te zyn : maar, wie heeft Uw bevolen,

•„ de order en de fchikking der Voorzienigheid

„ omver te ftooten? Wie , dat meer is, hadt

j, Ulieden verwittigd, dat ik ooit deeze Ziekte

„ hebben moeft, of daar aan fterven ? Waar toe

„ dienen my thans Ulieder wroegingen"?

Men kan de In-enting , buiten twyfel , geen

grooter bezwaarniffen te laft leggen , dan die, van

het Leven gekoft te hebben aan een menigte van

Peifoonen , en die , van aan een onvermydelyk

Gevaar een ieder van de zodanigen bloot te ftel-

len , die onvoorzigtig of ligtvaardig genoeg zyn>

om zig daar aan te waagen : maar , al wift zy

zig van dit verwyt te zuiveren, 't geen haar ori-

mooglyk is, dan blyft 'er nog een over, Heê-
RENj van oneindig meer gewigt voor 't Alge-

meen. Kan zy zig verontfchuldigen van de Be-

fmetting alom te verfpreiden ? Ja, Heeren,
zonder de waakzaamheid van het Minilterie , 't

welk de Uitkomften met een fcherpziender Oog
dan het Gemeen overweegt, en zonder de Voor-

zigtigheid van het Parlement , dat , door zyn-

X. Deel, Pfo-
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Provifioneel Arreft, den iever hccfc verminderd
>

ir.ec welke de Bcminnaars van nieuwigheden toe

de In-encing toevloeiden, zoü men nog heden die

Volkziekte zien heerfchen, welke, fcdert veele

Jaaren, onophoudelyk onze Scad befmette. Ge-

dankt zy de Wysheid van die Arrell : het fchynt

dat men begint adem tefcheppen, en dat deVolk-

Tiekte, niet meer gevoed en vereeuwigd zynde

door deeze ongelukkige Prakcyk, veel van haar

Icragt verlooren hebbe en kennelyk verminderd zy

!

Het was nogdians , onder de aanlokking van

deeze vaifche verzekcrdheid , dat men toeleide ,

om de Wereld te misleiden , en , ware 't moog-

lyka de waakzaame oplettendheid van de Regce-

ring in flaap te wiegen , door onbefchroomd te

verbreiden , dat 'er niet te vreezen zy , dat de

Befnieiting zig verfpreide door deeze Praktyk.

Op het Tknde Grondbeglnzel.

„ De goedaardigheid, naamelyk, van de in-

j, ge-ente Kinderziekte (zegt men) is zodanig

,

5, dat dezelve weinig of niet befmeitelyk zy".

Op

(*) [Hier wordt het Voorbeeld bygebragt van de Dog-
ter van den vermaarden Doktor Timonk, te Konftan-

tinopolen, die, op zyn order, in 't jaar 171 7, maar een

halfjaar oud zynde, de Inenting onderging, en, de

Pokjes gelireegen hebbende, gelukkig daar van herftel-

de. Haar Vader flierf vervolgens, haar Moeder her-'

trouwde, en kreeg twee Kinderen, die in de Maand JU'

j}y des jaars 1741 inge-ent werden. JufFiouw Timoné,

eerft-
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Op den grondflag van dit Beginzel maatigderi

de In-enters zig de volle en volkomene Vryheid

aan, om ^ paar hun believen j deeze Operatie op

die plaatfen zonder onderfcheid , en in alle Saizoe-

nen , werkftellig te maaken. Maar , wel verre

dat hunne Tegenpartyën dit Grondbeginzel zou-

den toeltaan , komen zy 'er met geweld tegen

op, en houden met reden ftaande.

1. Dat men zeer dikwils , volgens de bekente-

nis der In-enteren zelf, door middel van de Etter

van goedaar tige en afgezonderde Kinderpokjes
,

Vloeypokken heeft te weeg gebragt.

2. Dat de inge-ente Kinderziekte, zelfs van

niet lamenloopende Pokken , dikwils vergezeld

gaat met zwaare Toevallen ^ en fomcyds kwaad-

aartiger is dan de Vloeypokken.

3. Dat men verfcheide Voorbeelden heeft,

niet alleen van Perfoonen, die de Kinderziekte

gekreegen hebben by de genen , welke inge-ent

waren , en daar van geftorven zyn , maar zelfs

van geheele Steden en Landfchappen , die met

een algemeene Volkzickte van deezen aart zyn
befmet geworden door de In-enting (*_). Tot

bs-

eerftgemeld , pafte de Kinderen onbefchroomd op , die

genazen, doch zy kreeg de Kinderziekte en ftierf'er aan
in de Maand July , öp den agttienden dag haarer Ziek-

te. De Heer Mackensie, te Konftantinopolen

,

fchryft j dat dit Geval hein door twee Doktoren, die over
de Overleedene gepraktizeerd hebben , als ook door de
Vrinden en verfcheide anderen, is beveftigd.}
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bewys hier van ftrekt de Scad Bopon in Nieu#
Engeland -, alwaar de Befmetting derraaate ver-

ipreid was door de In-cndng , dat 'er , in zeer

korten tyd , meer dan zevenhonderd Perioonei

aan geftorven waren , en dat de Regeering zig

genoodzaakt vond, de In-enting, onder bedrei-

ging van de allerftrengde ftrafFe , voor altoos te

verbannen (*). Getuige is de Stad Hertford^ al-

waar zes Perfoonen befmet werden door een en-

kel inge-ent Perfoon van de Familie van den Heer

B ATT ; zo dat zy de Kinderziekte kreegen, waar

aan één hunner geftorven is (f) De Heer Dol-

HONDE, Autheur van deeze Waarneeming, voegt

'er by, dat gemelde Stad een droevig bewys is

van 't gevaar der In-enting, welke aldaar de Kin-

derziekte verfpreid heeft onder de Inwooners ^

die 'er met zo veel geweld hccrfchte en zo vee-

ien in 't graf fleepte, dat de Koophandel 'er open-

baarlyk door geftremd werdt.

De Schryver van een Werkje , dat den ty tel

Voert van de In-enting naar LonJen ten/g gezon-

de» , haalt een Brief aan van één zyner Konfrate-

ren,

(*) Dit blykt uit den tweeden Brief van den Heer

Wacstaaf, van Bofcon. Tbef. de Monfr. de la Vigne.

(f) Madame GigaiUt de Crifenoy , Huisvrouw van deii

Pagter Generaal deezes naams te Parys , haare twee Kin-

deren , wien de Kinderziekte inge-erit was, oppgïTende!,

kreeg 'er de Kinderziekte van en ftierf. De Heer Bou-
VART, die over haar praktizeerde, heeft verzekerd, daê

iiet zwaare Vloeypokken waren gevveeft*
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ren ,. den. 5 December 1763 , die , overgehaald

zynde door het aanhoudend verzoek van den

Zoon van een zyner. Vrienden , die zig wilde laa-

ien in-enten, voor dat hy naar Italië vertrok, in

een tyd, wanneer het taamelyk zeker was, dat

zig geen een Perfoon nïet de Kinderziekte be-

fmet, in dat Kwartier der Stad bevondt, denzel-

yen tot gelukkige he;ilelling bragt : maar, in drie

Weeken tyds, verfpreidde de Kinderziekte zig

met zulk een fnelheid , dat het geheele Kwartier

'er door befmet werdt , ,en dat zulks het Leven

koftte aan verfcheide Burgers. Hy voegt 'er by

,

dat hy , niet twyfelende of deeze Befmetting had

haaren oorfpfong v^n de In-enting, door hem ia

't werk gefteld, 'er federt een groot leedwer

zen van gehad en die Fraktyk voor altoos vaar-

wel gezegd heeft (§).

DeTegenftreevers van de In-enting beweeren

bovendien, dat, voorenalecr de In-enting plaats

greep, de Natuurlyke- Kinderziekte zig, vanjaar

tot Jaar , tegen 'c Voorjaar openbaarde, en^ na

eenig£ Perfoonen ,• in de verfcheide Kwartieren

van de Stad , of in eenige Diftriktèn van een

Provincie verfpreid , aangetaft te hebben
,

ge-«

duurende den Zymer, eindelyk verdween in de

Herfft, ten minde voor dat de eerfte Koude zig

deedt gevoelen , om niet weder te komen , dart

tegen 't Voorjaar. Sumwylen zag men, met ge-

noé"*

(S) Zie V tnoculathn rtnvoyée a Èofidres. p. 69* ?*•

X.è Djtcx.. Ff
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noegen, deezen ftilftand langer duuren, en het

Volk, een of twee Jaaren agtereen , in ruft en

vrede laaten. Hedendaags, nu men de In-enting

te Parys oefent , heeft de ontrufting niet opge-

houden : de Winters zyn niet meer bevoorregt

geweeft dan de Zomers. Een vermaard en agt-

baar Praktizyn, die, in een openbaar Gefchrift,

zig ten voordeele van de In-enting komt ver-

klaaren , heeft niettemin geoordeeld , zig niet te

kunnen ontflaan , ran aan dezelve daar van een

Jjlegtig Verwyt te doen , als van een Onvolko-

menheid , die hem byzonder getroffen heeft , in'

't beloop van een langduurige Praktyk, en tegen

dat misbruik hevig uit te vaaren. De Wereld

zelve is, niettegenftaande de verfcheidenheid van

gewigtige Voorwerpen , welke buitendien haaf

bezigheid vcrfchaffen, en zonder ophouden t'el-

kens weder voor de Oogen komen , omtrent dit

Voorwerp niet onaangedaan geweeft, maar heeft,

door het Gevaar verfchrilct zynde, deswegen

luidrilfcig gemurmureerd. Het is , uit hoofde

van de billyke ongeruftheid , in welke men daar

door gebragt werdt , dat de waakzaamheid van

het Publiek Minifterie aan de Regeering een zo

doodelyk misbruik gemeend heeft te moeten aan-

brengen , en toevlugt neemen tot de Wysheid en

't Gezag des Parlcments, om de algeraeene onge-

luftheid te doen bedaaren.

Al wat de verdedigers der In-enting komen

in te brengen tegen de blykbaare kragt van deeze

Re-
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Redeneering, beftaat daar in, dat de önvOöfzig-

tigheid van de eerfte In-entelingen en van derzel-,

ver In-enters billyke klagten van de Wereld over

dit Onderwerp veroorzaakt heeft j maar dat , wan-

neer men zig bepaalt om niet in te enten dan in

't Voorjaar en in 't begin van den Herfft ^ het

Volk en de Regeering reden heeft om zig geruft

te ftellen ; vooral met het neemen van de byzon-

dere voorzorgen, om te hoeden voor het wee-

zentlyk gevaar van de mededeeling der Kinder-

ziekte , welke zy verpligt zyn te bekennen dat

mooglyk is. Deeze beloften nu , al werden zy

zelfs met de grootftc getrouwheid onderhouden
j

zyn die genoegzaam om de Burgers verzekering

te geeven in hunne billyke ongeruftheid ?

Uit het gene Wy voor oogen gefteld hebbeh^

Heeren, zal dan altoos volgen,

1. Dat men, dein-enting praktizeerènde,niet

Verzekerd is , van de Kinderziekte aan iemand

toe te brengen wanneer hy het begeert: zelfs niet

met deeze Operatie verfcheide maaien te hervat-^

ten.

2. Dat het, wanneer de In-enting zonder Suö-

ces, dat is, zonder de Kinderziekte te veroor-

zaaken , is in 't werk gefteld , niet doorgaat, dat

men alsdan in het toekomende daar van bevry4

of daar voor behoed zou zyn.

3. Dat , zo men al flaagt , om zig de Kinder-

ziekte, door deeze Manier, op 't Lyf te haaien
^

liiet verzekerd is van dezelve góedaar tig tè krygen.-
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4^, Dar, zo meiT 'er niet van ftcrfc, men een'

zeer langen tyd van deszelfs Gevolgen ongefteld

af gebrekkelyk kan blyven ; miffchien toe aan het

Ènd van zyn. Leven.

5. Dat men even 'c zelfde gevaar loopt , als in

de Nscuurlyke Kinderziekte, van het Aangezigt

door Pokputten gefchonden te hebben voor al-

toos.

6. Dat men , eenmaal de Dood ontkomen zyn-

de, in een eerfte Kinderziekte door de In-enting

verkrcegen , nog niet beveiligd isvanze ten twee-

den maale op de Natuurlyke wyze te krygen , en

miffchien gevaarlyker dan de eerfte maal.

7. Dat men zelfs gevaar loopt , van de Kin-

derziekte herftellende, om zig^ voor zyn gehee-

Ie Leven , aangetaft te vinden van eenige andere

Ziekte , die nog verdrietclyker is ^ zynde met

en benevens de Kinderziekte medegedeeld , door

den weg der In-enting.

8. Dat men 'er van fterven kan , en dat men

'er, inderdaad , van fterft.

9. Dat men j zig de Kinderziekte^ door de

In-encing, op 'c Lyf haaiende , de Perfoonen ,

die den In-enrcling oppaffen, alle de genen daar

deeze gemeenfchap mede hebben , en bygevolg

alle de Burgers; om kort te gaan de geheele Sa-

menleeving , bloot ftelt aan de zeh'He gevaaren

van Befmetting, alsof men de Kinderziekte Na-

tuurlyk gekreegen had.

Zie daar, Heerjen, negen onbetwiftelyk^

Waar-
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Waarheden, waar van de agt eerften zo veel

openbaare Gevaaren becoogen , aan welken zig

Perfoonlyk alle de zodanigen bloot ftellen , die

2ig aan de In-enting overgeeven , de meeften ver-

~ leid zynde door het lokaas om een Gevaar te ver-

myden , dat zy waanen grooter te zyn , doch dat

weezentlyk zo onzeker is, dat liet kan zyn , dat

zy het nooit loopcn.

De negende Waarheid toont een blykbaar Ge-

vaar, aan 't welke de Samenleeving , voorbedag-

telyk, bloot gefteld wordt, en zulks zonder haar

deelneeming, zonder dat zy 'er eenig voordeel

van geniet , en zonder haar , daar toe , Verlof

te vraagen,

't Zy dan , dat deeze Pr.akcyk , uit haar eigen

aart, gebrekkelyk isj 't zydat dezelve, nog te

nieuw zynde, den tyd niet heeft gehad om zig

te voltooijen in Europa: het is baarb]ykelyk,dac

'er te veel Ongemakken en Gevaaren mede ge-

paard gaan, omze aan te neemen en in tg voe-

ren in onze Klimauten, daar zy miffchier? anderen

ontmoeten zou kunnen.

Laat ons aan onze Nabiiuren de Glorie niet be-

nyden, van de eerften te zyn ge weeft in ftoute

beproevingen , eerwaardig door de beweegreden
die dezelven bezielt , waar van de uiikomft mis-

fchien nuttig by hun zal kunnen zyn , maar die

nog geen genoegzaame zekerheid hebben gekree-

gen in haare Succeffen. Byaldien zylieden, doop

hunne werkzaamheden , kunnen flaagen om deeze

X' Deel." Ff 3 Prak?



''t

44S De Ik-enting der Kinderziekte

Frakcyk te vokooijen , dermaate, dat een Ge-

neesheer geraadpjeegd zynde door' een volkomen

gezond Perroon , over dit Voorbehoedend Mid-

del, pnbefchroomd het gebruik daar van kan aan-

raaden , zonder gevaar van ooit het afgryzelyk

yt;rvvyt te ondergaan , van een Raad gegeven te

hebben die tot Menfchenmoord flrekt : byaldien

zy , door hunne geftadige onderzoekingen en een

lange agtereenvolging van Waarneemingen , ein-

delyk zo ver kunnen komen , om eene duidelyke

Theorie op te geeven van dceze Operatie , en

'er eene eenvormige Praktyk van vaft te ftcllen,

geg''ondvel> op verzekerde Beginzelen van de On-

dervmding, en die eenftemmig door de In-enters

aangenomen zy: dan zullen u'y den Hemel dan-

ken voor eene zo dierbaare ontdekking , en meC

erkenreris aan onze Nabuurcn de Eer geeven van

de verlichting , w^elke zy ons toegcbragt zullen

hebbtrn, tot hun perykel. Het zou onbillyk zyn,

daar ZyUeden Ons voorgegaan hebben in deeze

gevafirlyke Loopbaan , dat Wy hun het wettely-

ke voordeel misgunden , van de eerfte Vrugten

daar van te trekken.

AfWAGTENDE, dat een langer reeks (*) VAN

GELUKKIGE pROfJFNEEMlMGEN , EEN ALGEMEENS GOED-

KEÜ-

(*) 't Getal der In-entelingen bepaalt zig, op de meefle

plaatfen van Europa, tot eenige weinigen, een fluk of

fic-n, twiritig; te Parys tot driehonderd: daar men in

loonden vaa lo veele duizenden fpreekt.

(
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KEURING VOOR. HAAR. VERDIEND ZAL HEBBEN 9 MEE"

KEN WY NIET DAT DE FaKÜLTEIT HAAR GliVOELEN

BEPAALDELYK, EN OP EENE ONHERROEPELYKE WYZE,

KAN UITEN, AANGAANDE DE In-ENTING DER KIN-

DERZIEKTE. Zy kan ALLEENLYK BESLUITEN , DAT

DE ThEGUIE der IN'EMTEREN NIET GENOEGZaAM

PEGROND IS ; DAT DE Pr&KTYK. VAN DEEZE ME-
thode nog niet beantwoordt aan derzelver

Theorie; dat dezelve, voor tegenwoordig,

al te onvolmaakt, en aan te veel ongemak-

KEN EN Gevaaren onderhevig is, dan dat men

'er de Vaststelling van aanraaden, of zelfs

DB oefening gedoog en ZOU KUNNEN; DAT MEN

wagten moet en zien of de Natiën , die te-

genwoordig DE In -enting het meeste voor-

staan, HAAR BRENGEN ZULLEN TOT DEN NOODI-

GRN TRAP VAN VOLMAAKTHEID i DAN OF ZY, DOOR

EENE AGTEREENVOLGING EN MISSCHIEN DOOR EENE

TOENEEMING VAN KWAADE UITKOMSTEN, NIET DE

EERSTEN ZULLEN ZYN OM 'eR VAN AF TE STAPPEN,

GELYK zy REEDS OP EEN ANDER TYD HEBBEN GE-

DAAN (*)^

(*) [Dit Berigt, beneyens de daar bygevoegde Aante-

keningen, tot beveiliging van de Zaaken daar in geop*

perd , was ondertekend door de zes Leden van de Fakul-

teit der Geneeskunde van Parys, bladz. tóg, hier voor,

gemeld , en te drukken overgegeven door den Deken der

Fakulteit, den Heer Belleteste, op den 24 Oktober

1764-]

X. Deel. Ff 4 PROEF-



PROEFNEEMINGEN
O M i) E

V R U G T E N,
?s WINTERS,

PRISCH EN GOED TE HOUDEN.

jiBiJi. de VAcad. Royale des Sciences de Paris , de l'Ann.

1758. pag. 22.)

DE Proefneemingen , tot nog toe in 't werk

gefteld, om de Boom-, Aard- en Peul-

Vrugten geduurende de Winter te bewaaren

,

zonder dat zy van hunne Smaak en frifchheid ver-

liezen, fchyncn tot dus verre niet zeer gelukkig

te zyn uitgevallen. OndertufTchen zou de Konft,

om de Vrugten , van 't eene Jaar tot het andere,

goed te houden , niet alleen pleizierig, maar ook,

in veele gelegenheden , zeer nuttig zyn. Met
dit inzigt heeft de Heer Bertier, Pére ds PO-

ratoire ^ Korrefpondent van de Akademie der

Weetenfchappen van Parys , federt langen tyd

2ig op het onderzoek daar van toegelegd.

Aangezien de Vrugten door de Warmte niet

alleen ryp worden , maar ook bederven , wan-

neer zy te lang aan de werking der Warmte bloot

gefteld blyven, vooral wanneer die met Vogtig-

heid gepaard gaat j zo kwam gemelde Pater tot

het
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het denkbeeld , dat , zo men dezeken op een

plaats ftelde, alwaar de Lugt zeer koel was^ en

geduurig ten naaften by eveneens bleef
, gelyk op

den bodem van een Yskelder : men 'er toe ko-

men zou kunnen, van dezelven beter, dan men

tot dus verre gedaan heeft, te bewaaren: wanc

alsdan, dagt hy^ zouden de Vrugcen die beurt-

wiffelingen van Warmte en Koude niet onderhe-

vig zyn , noch ook die inwendige bevveeging,

welke de Warmte te weeg brengt in haare dee-

len, en die zo tegenftrydig is met derzelver goed-

houding.

- Om de Vrugten in een Yskelder te plaatzen 9

zonder dat zy benadeeld worden, legt Pater B er-

tier dezelven , by Laagen , op Bedden van Mos,
in Aarden Potten , waar in de Boter van Gournay

te Parys gebragt wordt. Derzelver opening ftopc

hy met een laag Mos , en zet de Potten t'onder-
^

fte boven, op dat 'er geen Water zou kunnen in-

komen. Om een bekwaame ruimte in het Ys te

hebben , tot het zetten van deeze Potten , laac

hy overend en in het midden van de Yskelder

,

eer men dezelve vuk , een Bos zetten van lange

Stokken , aan de Enden losjes gebonden , en van

dikte als de Kolom van Potten , die men in de

plaats daar van wil ftellen. De Yskelder gevuld

zynde , kan men deeze Stokken 'er gemakkelyk,

één voor één, uithaalen, dewyl zy maar losjes

zyn gebonden , en dan blyft 'er de benoodigde

holligheid in het Ys over.

X. DfifiL. Uit
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Uit de Proefneemingen , waar van de Heef

Bertier aan de Akademie verflag gedaan heeft^

en die, geduui"ende den tyd van vier Jaaren , ag-

tervülgd zyn in een Yskelder, gelegen in het

Park der Buitenplaats van den Heer Marfchalk

Van Luxemburg te Montmorency, blykt het, dat

de Meloenen beft zyn bewaard geblceven , na de

Meloenen de zuure V"rugten,gelyk de Kerfen en

Aalbefiën ; daar aan de Aardbeijcn en Erwte-

peulen : doch de Pruimen hadden een weinig vart

haar Smaak verlooren. Men moet hier opmer-

ken, dat, wanneer de Potten eenigen tyd bleeven

ilaan , zonder met Ys bedekt te zyn , de Vrug-

ten aan 't rotten floegen of zeer bedorven waren:

de Meloenen ^ niettemin 3 uitgezonderd. Als

tnen deeze Vrugten , fchielyk, by 'c Vuur deedt

ontdooijeh, wierden zy zwart en verlooren alle

haare frifehheid ; doch als men het langzaam deedt,

gebeurde dit niet. Het zou miffchien beter zyn,

dezelven zodanig voor te zetten , als zy uit de

Yskelder kwamen. Ook heeft de Mos een wei-

nig van haar Smaak gegeven aan Ibmmigen deezer

Vrugten.

Een oneindig getal Proefneemingen zou men

'-dienen in 't werk te ftellen , omtrent den aart der

Zelfftandigheden , welke men tot bedden gebruik-

te in de Potten ; omtrent de verfchillende trap-

pen van Koude en de verandering der Saizoenen ^

als ook omtrent den aart en de min of meer ryp-

liéid der Vrugten , die men bewaaren wilde; maar
•^^

de



h'^Wmnkéf ïiiiscH föj goId tè Éovém, ^^

de Heer BERTiti is genoodzaakt gew'eeft daar

inede uit te fcheiden , als bevindende zig , niet

meer in de nabuurfchap van dö^ Yskelder van

Montmorency , alwaar de Heer Marfchalk van

Luxemburg , die de Weetenfchappen bemint ch

de Geleerden aanmoedigt, hem allerley foört van

gemaklykheden bezorgd hadt , om zyne Proef-

neemingen in *t werk teftellen. Deeze Schets

zal miffchien- dienen kunnen > om iemand aan tö

moedigen om hem te volgen , en 'er voordeel van

te trekken ,
gelyk zeer waarfchynlyk is dat ge-

fchieden kan : de wyl de eenpaarige gemaatigdheid

en koelte van de Plaats , daar men de Vrugten

zalbewaaren, de bekwaamfte middelen fchynea

te zyn ^ om dezelven goed te houden.

a

S. öEÉt* Waar-
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In de Maanden y^fy^ j4ugujius en Sepiemher
^

des Jaars 17Ó5.

GËduurende de Maand jfuly is bet Weer
nog al koel geweeft , met een Noo/de

Wind, zo dat het zelfs, by wylen , buiten ge-

vrooren heeft, in die Maand ; hoewel de Ther-

mometer, in de Stad, doorgaans maar weinig on-

der de 60 Graaden ftondt : doch in ^t voorft van

yiugupus kreegen wy eenige Warmte en broeijig

Weer met Regen, dat egter kort van duur \\as.

Den 16 verhief de Warmte zig zodanig , dat de

Thermometer, 's namiddags te drie Uuren, bui-

ten de Zon , op 92 Graaden ftondt , en te zes

Uuren nog op 80 Graaden. Eerlang wierdc het

op nieuws koel en bleef helder Weer, met Droog-

te, tot in 't laatft van Sefiemler. Wein-g On-

weer is 'er, deezen koelen Zomer, in de Stad

gewceft en de Ziekten zyn niet vermeerderd.»



V É K f Ö Ö G
WAAR IN DE KRAGT DER

Verbeeldingê
VAN DE

MOEDER OP HAARE VRUGT
ONTKEND wordt;

BOOR DEN Hees

J. G. R o E D E R È R^
Pbil. Ê? Med. Doêlor. Koninglyke 'Lyf-Jrts en
Hoogleeraar der Geneeskunde, Lid van de Aka^
demi'én der Weetenfchappen van Petersburg,
Sireeden

, GoUingen , van die der Heel-
kunde van Farys. P^oortitter van bet

Kollegie der Chirurgie en Stadt-

Dokter te Gottingen.

(Roederex Opufcula Msdica. Gott. 1763. pag. loS.j,

DE uitmuntende Akademie (van Petersburg)

ftelt ter beantwoordinge deeze navolgen-
de Vraage voor : Welke de naa^e Oorzaak zy, dat
het Lichaam van eene Vrugt gepaltverwijjelingeh oh^
dergaat ^ en met dat van de hevrugte Moeder ; -wah-

neer de Geeji van deeze, cp tcelk eené wyze het óók

zy, geive/dig ontroerd uordt ; en wel waarom die

éeranderinge in dat gedeelte van het Lichaarntje van
X. Deel. Gg "ds
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Ae Vrugt juiji gebeurt^ het welk door de Moeder in

haar eigen Lichaam aangeraakt was? Dog zullen

ook te gelyk die geemn toegelaten worden naar den

Prys te dingen , die over deeze Stoff'e op eene hier te-

gens (irydende wyze denken , en Bewyzen van meer-'

dere waarjchynelykhsid voor den dag brengen.

Twee Wegen (laan voor ons open, langs wel-

ken wy , in opzigte van het voorgcftelde Onder-

werp, de Waarheid konnen opfpooren : wy kon-

nen met Cgelyk men zegt) van vooren voort te

gaan , het Zamenftel van het lichaam van de Moe-

der en' de gemeenfchap daar van niet haare Vrugt

befchoLiwen ; wy konnen ons ook op dat agtbaa-

re woord , de Ondervindinge, beroepen. Ik ftel

my voor die beide te betreeden, op dat ons dus

als van zelve de Waarheid blyken moge.

Dog op dat de gemeenfchap tulTchen Moeder

en Vrugt te beter verftaan worde j moet ik voor-

af eenijje anders zeer bekende Waarheden kor-

telyk affchetzen. Elkeen weet wel , dat de Vrugt

in de Baarmoeder ter herberge eenigeh tyd wordt

opgehouden en hier langs den toegang in het lee-

ven vindt : dat de Moederkoek alleen den Band

van gemeenfchap uitmaakt, van daar zy, aan de

eene zyde , in de Baarmoeder vaft gehegt is , tot

dat zy zig, aan de andere zyde, om den Navel-

'ftrén^ te formeeren, als in een trekt en verdunt.

Dé Vliezen , die van de Moederkoek oorfpron-.

kelyk zyn, dienen ook eenigszins tot het zellde-

gebruik.
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1

De wyze zelve van vereeniginge , die qns

den eerften grondflag, op welke de voorgefieldé

Vraage zal opgelofl: worden , moet aan de hand

geeven ^ dient nu ooic hooger opgehaald te wor-

den. Ik oordeelc het derhalven wel der moeite

waardig ^ dezelve met naauwkeurigheid na te

ipeuren , hoewel met alle mooglyke kortheid,

om het fchrandcre doorzigt en ook het geduld van

deeze doorluchtige Vergaderinge niet te veel té

vergen.

Diteenige moet ik vooruit te kcntien geeven,

dat ik myne Bevvyzcn uit eigene Waarneemin-

gen en Proeven haal , en dat ik niets in dceze

gehecle Verhandelinge voor den dag breng , waar

van de Waarheid my niet door eigen onderzo'ek

heeft overgehaald , en waar van de uitkomft niet

altoos de zelfde zal zyn voor anderen. Met
voordagt onthoude ik my van alle aanhaalingen

,

die anders nog meerder konden betoogen ; op dct

deeze Verhandeling niet te verre uitdye, en een.

ander niet hier zyn eigen mogte overgebfagt

Vinden.

Alle Bewyzen met eikanderen vei-geleekeli en

overwogen , konnen niet anders dan met eene on-

wrikbaare zekerheid dit Gevoelen beveiligen t

dat, namelyk ^ tuffchende Bloedvaten van de Baarv

moeder en die van de Moederkoek niets, dat

naar eene waare Inmondinge zweem-tj plaats heb-

be; maar dat alleen eene toelaatinge hier zy vaii

feenig Vogt^ dat hier naar gelykt* De kra^t

X. Deel. Gg % der
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der Bewyzen komt op het volgende kortelyk

öit.

Voor eerp zyn de openingen van de Vaten in de

Moederkoek, die naar den Baarmoeder zelve

Itrekken, zo klein, dat zygeen Terpen tyn-Olie

of eenig ander Vogt doorlaaten , wanneer de

Aders van de Streng met dat Vogt opgefpoten

worden. Zelfs druipt 'er nooit eenig Bloed van

de Oppervlakte Van de Koek af, offchoon die

terftond na de geboorte met het Kind uitgetrok-

ken worde :, mits dat zy geheel zy, en offchoon

zig de Slagaderen nog natuurlyk beweegen : ja

zelfs ook, offchoon de Koek, omze regens Kou-

de en droogte te befchermcn, de Streng geheel

bewaard zynde , in Water , dat ten naaften by

eene Dierlyke Warmte heeft, gedompeld ware.

Ook laat de Moederkoek geen druppel Bloed af,

wanneer zy, voort na de dood van de Moeder,

door de Keizerlyke Sneede uit de Baarmoeder

genomen iS:, daar dan de gemeenfchap door de

Navelftreng met het Kind nog in zyn geheel

blyft.

Ten tvoeeden zyn,daarentegen de ruimtens in de

Vaten van de Baarmoeder zo groot op het einde"

van de Zwangerheid , dat zy zelfs eene kleine

Vinger in zig toelaten , en dat zy na de Geboor-

te geheele Stroomden van Bloed doen vloeijen ;

welke openingen zrg aan het Oog opdoen , wan-

neer men , na de dood den Buik en Lyfmoeder ee-

uer zwangere Vrouw geopend hebbende^ de Na-

ge-
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geboorce afpek ; daar dan de inwendige Opper-

vlakte van dit Ingewand als geheele Scraalen

Bloeds 5 van verfcheidene Liniën Breedte , op-

geeft. . Niet minder zigtbaar zyn ook de zeer

ruime Monden der Bloedvaten van de Baarmoe-

der , wanneer die Vaten in een Lyk van eene

zwangere Vrouw met Wafch zyn opgevuld. Zelfs

konnen wy deeze wydte uit de kennelyke ruim-

te der Aderen betogen, die de Maandelykfche

zuiveringe ftorten, en die in een Lyk zelfs het

Stilet toelaten (*). Daar dit zo is, kan zckerlyk

hier geene waare Inmondinge plaats hebben, waar
in de eene ruimte of opening maar in een ander

als uitgerekt en verlengd wordt, het eene Vat
aan het andere fluit, en de Aderen van de Baar-

moeder en Moederlfoek onderling hier verknogc

moeden worden ; zo als bekend is dat de Inmon-
dingen altoos tulTchen Vaten van de zelfde ruimte

plaats hebben , en dat altoos Vaten , die zeer groot

zyn , zig met anderen, die ongelyk kleinder zyn,
nooit vereenigen.

Dog op dat niet eenige twyffelinge overig bly-

ve, zal ik hier eenige Proeven zelfs byvoegen,
'

^ie ik in Menfchen en Dieren altoos met den
zelfden uitflag gedaan hebbe.

Ten derden^ wanneer de aan de Onderbuik ei-

gene

(*) De Waarneemingen.die ik hier over naderhand ge-
daan hebbe , heb Ik befchreeven in' myne Icon. Uteri bn-
mani, pag. 22 & fq.

X, Deel. Gg 3
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.gene (ïlypogajinca') Vaten met Kwik , Wafcli

of eenige andere Vloeiftoffc naar de Konft opge-

valt worden, geven zy niets over aan de Navel-

aderen, in tegendeel vervullen zy alleen het Cel-

astiee Vlies van deMocderkosk.ofbrecken ein-

delyk , wanneer de gemelde Scoifc fterk aange-

drceven wordt, tuffchcn de Moederkoek en Lyf-

inocderdoür, met affcheidinge van de eerfte.

Ten ï7/V/y/é'« worden met eene gclyke uitflag de

Vaten van de Lyfmoeder niet vol gemaakt ^ wan-

neer de Navel-aderen niet opgefpoten zyn ; maar

de Moederkoek wordt door de uitgeftorte StotFe

tuffchen beiden ook losgemaakt; wanneer in eene

Vrugt, die uit het Lyk van eene zwanger^Vrouw

genomen is, de doorgefneedene Na vel-Slag-ade-

ren met Wafch, Terpentyn- Water öf eenige

andere VloeiftoiFe, welke zy ook zyn mag, met

geweld worden opgezet. In Dieren, eene Koe,

by voorbeeld, Schaap of Hond, enz. is nooit eeni-

ge overgang van Stoffe, die men tot de Infpui-

tinge gebruikt , uit de Onderbuiks (Hyfogajirjcfs^

Vaten na die van de Navel, of omgekeerd, van

de Navel-aderen naar die van den Onderbuik. De
Proeven, die voor het tegcnovergeftelde zouden

konnen aangehaald worden van Bmio of Noord-

WYK, betoogen niets. De eerfte, die de Inmon-

cingé uit zyne Infpuitinge van Kwikftofle hoop-

te , of liever voorfpclde , te zullen bewyzen ,

heeft daar mede nooit durven voor den dag ka=„.,

ïBCn 5 als betoogd of gezien zynde : de ander

•

'

heei^c
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heeft wel gezegd, dat liy de Celagtige Stofie vah

de Moederkoek opgevuld had, dog zegt hy ook.'

zelfs, niets uit de Onderbuiks-aderen in de Na-

velvaten overgedreeven te hebben.

Ten "oyfilen y dat, wanneer, na de Baarïnge,

de Moederkoek in de Lyfmoeder agterblyfr, ea

de Streng , zonder eerfl: gebonden te zyn , en

aan de zyde van de Koek los hangende, maar een

of ten hoogften twee Oneen Bloeds doet uitvloei-r

jen, dat in het Lichaam van de Koek gevvecB:

was, dat dan verders alle Vioeijinge ophoud^

Terwyl dus aan de Koek uit de Lyfmoeder geen

Bloed verfchaft wordt, bjykthet, dat hicrgec-

ne Inmondinge plaats hebbe ; zodanig eéne , na-

melyk, die onophoudelyk, zo niet al het Bloed,

ten minften daar van een groot gedeelte uit, de

Moeder zoude laaten wegloopen. Men kan hier

van de fchuld niet geeven aan de toetrekkinge

van den Mond van de Lyfmoeder, of aan deKpuv.

de: de uitflag is beftendig altoos.de zelfde, pfr

fchoon de Mond van de Lyfmoeder flap en de

Navelftreng zodanig afgqfneeden is, dat zy dóór

de warmte der deelen van deMoeder genpeg ge-

koefterd blyft. In 'r algemeen opgegeven e Waar-
neemingen , die men hier en elders aantreft,

en die de Moeders na de Geboorte als uitgeput

van 'Bloed voorftellen , worden beter tot de zuL
ken gerekend , die van een gedeeltelyk gefchei-

dene of los geraakte Moederkoek en eene daar op

gevolgde Bloedllortingefpreeken, dan dat zy de

\X. Deel. Gg 4 ope-
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opening van den Navelftreng zouden befchuldi-

gen , die daar in onfchuMig is ; en die zal aan een

ieder, die deeze genoemde Waarneemingen met

aandagt doorleeft, niet duifter voorkomen (*).

Ten zesden^ wanneer een Dier, dat bevrugt

is, met Meekrap gevoed wordt, dan worden de

Beenderen van de Vrugt niet rood geverfd.

Ten zevenden is het Bloed van de Vrugt met

dat van de Moeder zeer verfchillende. Het eer-

iie is vloeibaarder en dunner , terwyl het door

de allerfynftc Vaten van de Moederkoek als ge-

kleinft wordt. De Pols is ook zeer onderfchei-

den , zo wel in een Kind voort na de Geboorte,

als kort voor de Geboorte in opzigt van de Moe-

der; iets dat niet onduidelyk te kennen geeft,

dat 'er onderfcheid in de Omloop van het Bloed

plaats hebbe , zo wel als dat 'er geene waare In-

niondinge zy. Men heeft overvloedig gelegen-

heid hier van de Proef te neemcn , wanneer men

het Kind, dat gebooren ftaat te worden, moet

keeren , en dus zyne Slagaderen in de Baarmoeder

te gelyk met de Pols van de Moeder kan voelen.

Het gene ik hier voor den dag gebragt hebbe,

denk ik dat overvloedig voldoen zal , hoewel ik

het vry verder had konnen uitftrekken. Byal-

dien wy voorts onze gedagtcn niet minder laaten

gaan

() Vergelyk onder anderen VHiii. de VAcad. R. des Sa,

ie Paris, A. 1707. Obf. I. pag. 15. Dn la MoT:f +

Traite des Accoucb. Obf. 198.
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gaan over de ongemeene ruimce der Vaten van

de baarmoeder, dan over de tederheid van die

van de Moederkoek , komt in ons , als van zel-

ve ,. de affcheidende eigenfchap van de Moeder-

koek op ; want daar eene menigte terugvoerende,

Buisjes voor eene groote opening in de Opper-

vlakte van de Baarmoeder gefchikt zyn , op dac

zy eenige kleine LichaamtjeS uit het Bloed van de

Moeder als te zamen zouden zuigen , zo irorten

ook in tegendeel de Slagaderlyke Buisjes weder-

om eenig Vogt naar de Baarmoeder uit. De
openingetjes vande Vaten in de Moederkoek zyn

al te klein, dan dat zy het roode Bloed zelve zou-

den konnen doorlaten. Om welke redenen de

Omloop van het Bloed door de Moederkoek uit

de Navel-Slagaderen , door haare ondergefchikte

en gelykfoortige Takken , op die zelfde wyze zy-r

nen gang gaatj als het Terpentyn-Water volgt,

wanrieer het met een Spuit door de Navel-Slag-

ader is ingedreeven. De Koek is derhalven aan

te merken als een deel van de Vrugt , dat het

Slagaderlyk Bloed in den terugvoerenden Ader

van den Navel wederom bezorgt ; dat het Bloed

bereid, volmaakt, zuivert, met dat gene, dat

ondienliig is, wederom naar den Baarmoeder uit

te ftuuwen, en het dienftige uit den hoop uit té

zoeken. De Vrugt leeft ook dus als op zyn ei-

gen zelfs; door zyne eigene kragten , eigen Hart

en Slagaderen , doet zy haar eigen Bloed als 'm

een Kring en door de Moederkoek omIoo;pen,

5^. Deel. Gfë s zon-
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zonder behulp van het Moederlyke Bloed , en

zelfs zonder overeenltemminge; zo men maar cenc

foorc van ovcreenkorall van aart uitzendere, die

van de affcheidinge in de Koek afhangt. Op
deeze wyze kan men verftaan, waarom ruft, be-

weeging, de flaap, het waaken, loeven en dood

en veele andere Toevallen , niet altoos tuffchen

Moeder en Kind noodw^endig overeenftemmendc

zyn. De Moeder leeft immers, hoewel haare

Dragt in de Baarmoeder geftorven zy. De Vrugt

leel\ ook zomwylcn eenige Minuuten , ja zelfs

een Uur, by eene Moeder, die overleeden is:

het Kind beweegt zig zomwylen , offchoon de

Moeder in ruft is , enz.

^p deeze wyze denk ik cén der voorgemelde

Beginzelen afgehandeld te hebben.

Die verders dikwils de Moederkoeken in de

J5aarmoeder losgemaakt heeft, moét noodwendig

opgemerkt hebben , dat de Samenhang tuffchen

beiden niet zeer vaft , maar eerder beweeglyk en

los is ; zodanig als ook de Stoffe, die de vereeni-

girge maakt, niet veel loffer is. Zonder eenig

geweld of kwetzinge en fcheuringe of breekinge

zelfs, maar door tuffchenkomft van eene zagte

Hand en naauwlyks te merkene verfchuivinge,

glipt de Moederkoek als van de Baarmoeder af.

Ook gebeurt het , dat zonder wceten van de

Moeder, alleen door de Natuur, wanneer de Baar-

inoedernadeGeboorte tezamen getrokken wordt,

de Koek zig los maakt en in de Scheede helt. Dit

'al-
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alles heb ik zélfs zo dik wils waargenomen. En^

dat ik voor allen aanmerkens waardig gevonden

hebbe; incJien de Koek los gemaakc wordt door

de toetrekkinge van de Baarmoeder, of dat een

bedreevené Hand de Baarmoeder weet te verï

fchoonen , dat alödan dccze loswordinge zondei'

eenig ongemak van de Moeder, ja zelfs buiten

haar weeten,kan gebeuren"; een allerzekcrltBe-

wys, dat geene Vezeldraadcn , ten minfle zulkert

niet, die gevoelig zyn, van de Baarmoeder tot

de Koek overgaan. Ik fpreek hier niet van dié

pynigingen , die het Lichaam van de Baarmoeder

dikwils zelfs opgeeft , wanneer het op eene on-

fegte wyze behandeld is, dewyl deezen niet be-

hooren tot den Samenhang tuffchen de Baarmoe-

dtr en Koek , maar tot het Lichaam van de Baar-

moeder alleen, en deeze ook te meermaalen lang

na de afloffinge van de Koek voortdiiuren. En ik

'denk ook niet, dat deeze pynen de kragtcn van

myneBewyzen zullen verzwakken. De Moe-

derkoek , die in een Lyk losgemaakt wordt ^

wanneer Buik en Baarmoeder geopend zyn, ver-

toont ook niet de geringfte gelykeniffe van Ve-

zcldraaden, die denzclven met de Baarmoeder

zouden te zaraen hebben. Eene eenvoudige aan-

plakkinge is het derhalven, die deeze deelen on-

derling verbindt , en die, door eene menigte van

vooren en verhevenheden, zonder Vezeldraaden,

geholpen wordt. Dat 'er ook geene gemeenfchap

van Gevoel of Zeryvuvcn tuffchen de Moeder en

X. Deel, Moe-
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Moederkoek plaats hebbe , betoogt eene drukkin^

ge,fcheuringe of infnydinge van de Moederkoek

in de Baarmoeder , wanneer dit buiten weeten der

Moeder gefchiedt en haare eigene Zenuwen niet

geroerd worden. Dit alles kan op de Streng en 'c

Kind met gelyk regt toegepaft worden. En op dat

ik niets voorby gaa, dat tot ftaavinge van myn
Qnderwerp kan dienen, zo beroepe ik my ook

pp de gelyke en gladde oppervlakte van de Moe-
derkoek, die geen de minfte blyk van gefcheur-

de Ve^eldraden vertoont. Ik beroepe my op ee-r

ne gelyke gladheid van de Oppervlakte in de

Baarmoeder; op het milTen van Lidtekens, die

anders op kwetzingen volgen. Ik hebbe gewis-

lyk wel eene dergelyke verfcheuringe van de

Baarmoeder waargenomen , die van eene ge-

weldige afcrekkinge van de Moederkoek gekof

men was ; dog is hier ook een fchielyke dood

van de Moeder, met eene geweldige Bloedftor-

tinge, op gevolgd^ en zyn hier van de wreede

tekens in het Lyk ook wel te vinden geweeft.

Uit de Ontleedkmide, denke ik niet, dat ooit

iemand onderneemen zal te toonen , op welke

eene wyze Zenuwen van de Koek naar de Baar-

moeder overgaan of te rugge keeren ; terwyl nog

tot dus verre niets, dat naar Zenuwen geleek,

;n de Koek getoont is.

Byaldien wy nu naader komen in het be-

fchouwen van die veranderingen , die uit de

Moeder op haare Vrugt konncn afgeleid worden;

zo
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ZÓ moeten wy of agc geeven op de Vogten of

op eenig Zintuig , die van de Baarmoeder zig

ftaar de Moederkoek mogten uitftrekken. Dat

'er geene geraeenfchap van Zenuwen in die dee-

len plaats hebbe, is ons reeds gebleeken, als ook'

dat 'er geen gevoel van de Moeder door de Koek

naar de Vrugt overging. De Vogten zyn dus

alleen overig , van welker overgang van de

Moeder naar de Vrugt alles afhangt, w&t maar

wiflelvalligs tuffchen Moeder en Vrugt kan over-

gebragt worden ; dog volgens dien regel , volgens

welken alle affcheidingen in de Ingewanden plaats

hebben. De veranderingen , die in het Moeder-

lyke Bloed voorvallen, worden niet eenvoudig

en zo als ze zyn , naar de Vrugt overgebragt

;

maar zodanig, als zy van de fcheidende kragt van

de Moederkoek worden opgenomen. Men moet

niet ontkennen, dat niet veele eigenfchappen in

het afgefcheiden Vogt gevonden worden , waar

door de aart van hetVogt , waar uit de aflcheidin-

ge gefchied was, kan verftaan worden. De aart

van hét afgefcheidene Vogt wordt ook door de

Veranderingen van het Bloed verwiffelt ; dog zyni

altoos deeze verwiffelingen niet weinig minder^

dan in het oorfpronkelyke Vogt.

Uit de voorgeftelde Beginzeïen vertrouwe ik

nü zo veel voordeelen behaald te hebben , dat

de voorgeftelde Vrage daar uit kan opgeloft wor-

den ; de Beginzelert zyn eenvoudig en gemakke-

X. Deel. lyk^
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lyk, dog, durve ik zeggen, op vafte en onwrik-

baare GrondHagen gebouwd.

Laaien wy eens voor een oogenblik ftcncn
^

dac de ooriprohk der Moedervlakken door de al-

lerzekerfte V^aarneemingen tegen alle twyfelin-

ge gedekt zy,'en van de gemoedsberoeringen

van de Moeder haaren oorfpronk hcbbe, zo zou-

de tog dit geheel uitwerkzel door de yeranderin-

ge in deVogtcn moeten uitgelegd worden; men
zoude moeten Ilaande houden ,dat door ieder mer-

kelyke gemoeds ontftelteniffe der Moeder ook op

eenc eigene wyzc het Bloed van de Moeder ver-

anderd wierde, dat deeze eigene wyze van vcr-

anderinge van de Moederkoek ingezogen en met

het Bloed van de Vrugt gemeen gemaakt wierde.

Hier uit kan wel uitgelegd en opgehelderd wor-

den, op welk eene wyze Ziektens van de Moe-
der op de Vrugt overgaan; dog b.lyft de uitleg-

ginge van de Moedervlakken hier uit tot dus ver-

re verborgen. De Geboorte-vlakken misformen

dikwyls de allergezondfte Kinderen, en dezulke,

wier Bloed in geenen deelebefraet is; zy behoo-

ren meerder tot de vafte dan vloeibaare deelen

;

zy doen dit of dat Deel J^an , zonder het overi-

ge van het geheele Lichanm aan te doen; zy

worden gelykformig gemaakt, volgens de onder-

fieljinge, aan het Voorwerp , dat de Moeder ont-

fteld heeft. Dit alles, als al te nauwkeurig be-

paald zynde , en eene zekere verkiezinge v.an

plaats
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plaats en forni erkennende, overtreft verre dat

geene, wat wy van de eenvoudige en algeniee-

ne gebreeken der Vogten zien. Het gebrek oJT

Ziekte in de Vogten plaats hebbende , is onver-

fchillig, op alle plaatfen gelyk; wordt in de al-

gemeens Vergaarplaats van het Kind ^ zyn Hart

hamentlyk, verzameld, en naar alle zyden, op

eene gelyke wyze, verdeelt; ten zy in het ee^

ne of andere Deel, mogelyk, het zy dooreen

zwakkere of fterkere hinderpaal, deeze algemee-

ne werkinge verandering lyde. Dog dewyl vaii

tyd tot tyd op alle piaatzen van het Lichaam , Ge-"

boorte- Vlakken worden waargenomen ; en het

Aangezigt, wegens een meerder aantal van Ze-,

nuwen , of eenig ander Deel , om eenige andere

hoe genaamde reden, op d« Geboorte -Vlakken

geene byzondere aanfprake maakt ; zo kan ons

hier ook niet helpen , dat wy eene overecnftem-

mende of, ik weet niet welke, Sympathetifche

overeenkomfl: in de ommeloop van het Bloed tus-

fchen Moeder en Vrugt doen plaats hebben, als

tuffchen welke de wiflelvalligheden der Vogten,

even als door eene minnelyke gelykluidentheid ,

zouden tezamenftemmen,enop gelyke wyze tot

gewelddadigheden uitfpatten. Men zoude, moes-

te het zo zyn , daar van eenigen fteun hebben j,

ingevalle 'er eene loraondinge tuffchen de vaten

van de Baarmoeder en Moederkoek plaats hadde.

Dog deezen het moederlyke Bloed (zo als boven

gefchied is) ontzegd zynde^ vervalt het geheele

X. DsEL. G^-
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Gebouw van ovoreenftemminge» De vermeerderde

of verminderde ommeloop van Bloed, is ookniec

bekwaam, hieraan ecnig licht by te zetten, ter-

wyl de Moederkoek , hier van , zelf de kragten

affnydt; daar de ómmeloop eene algemeene ver-

anderinge alleen aan het Bloed kan toebrengen j

dog niets byzonders aflchciden of gedaante-ver-

anderingen maaken. Wy konnen ons ook niet

behelpen met die Waarneeminge, dat Ziektens

van [Zwangere Vrouwen', by eene heilzaame

plaatsverwiiTelinge voor de Moeder, van deze

zomwy len- naar de Vrugt overgaan ; want wie

weet niet, dat 'die verwiffelingcn de Wetten van

aifcheidinge volgen, en naar hunne bepaalde plaat-

zen,zonderverformingederdeelen,vanminofmeer

wederRand der Ingewanden bepaald worden ?

Waarheen wy ons dan mogen wenden met on-

ze Vogten,nergeas vinden wy bydandjom dat ge-

meen Gevoelen niet fchy n van waarheid te dekken.

Wy zouden zekerlyk eenig voordeel vinden,

tot verklaaring vanditSiuk, ingevalle zig in de

Moederkoek uit de Baarmoeder eenige Zenuwtak-

jes veripreidden. DeWetten van beweegingö,voor

de Zenuwen, zyn ons zo wonderbaarlyk en ten

eenenmaale verborgen, dat dikwyls eene enkele

Waarneeming , indien zy v/aarachtig is , ons

kan doen zwygen: dog in de Moeder- vlakken,

zegt men,datüm(tandigheden waargenomen wor-

den , die zekerlyk de Zenuwe-werkingen zou-

den te boven gaan •, zo al eens gcfteld wierde.
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dht 'er.eenige waren. Die is zeeker, dat de

figuur, het zy die verfchrikkelyk of nanj^enaam

van aanzien was , op cené byzondere wyze in de

Zenuwen van de Moeder mocfte ingedrukt wof-'

dön, van deeze naar die van de Vrugt mocftq

overgaan; wederom van hier naar dat evenbeel-

dige Seel van de Vrügt, dat de Moeder in haa^

eigen Lichaam hadde] aangeraakt ^ moeftè bepaald

worden, daar ftand houden, en zync gedaante

in hét Vleefch drukken. Lüat ons nü eens dit

alles toeftaan , zo zal het evenwel altoos duider

(om niet te zeggen onniogclyk) zyn, uirte leg-

gen, hoe eénc gedaante deh Zenuwen ingedrukt

in ftaat zal weezen eenigé deelen van een Vrugt

af te fchcureh , ^ndcren te vereenigen ^ fommi-

gen by te voegen , nog anderen geheel eli al te"

verplaatzen j èn dit in de aller vaftfte Deelen, Been-

deren, Kraakbeenderen, ja zelfs de zulken, waar

van het Leeven onmiddelyk afhangt , en dat wet

zonder Levensgevaar , enz. Indien men hief

geen uitwendig geweld wil toelaten, ecne Ziek^

te , Zweere , het Vuur j, enz , of een veranderende

Oorzaak in de Tydperken zelve , waar in de

veranderingen voorvallen; zo konnen zekerlykde

Gebreken van eenen grooten omflag niet begree-

pen worden. In kleinder Tekens zal ons het ge-

weld van Bloed, wanneer wy voorónderftel-

lèn, dat het door de Zenuwen bepaald worde,

mogelyk niet ter uitlegginge geheel en al be-

gfeeven. Doch noch de geringde Vlakken, noch'

X. Deel. Hh de
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de verfchUlende trap van aamdryving , die in

ftaat zou zyn om byzondere gedaantens cc

vormen ^ konnen hier te berde gebragc wor-

den.

De indrukkinge zelve van de gedaantens in de

Zenuwen mogen hier naauwlyks worden toegela-

ten. Immers wordt 'er niets in de Zenuwen uic-

geteekend : daar wordt geen Beekenis in gefchil'

derd-, het is eene zekere beweeging, buiten cwy-

fel eene drillende QMotus Ojcillaüoms') ^ waar door

de Zenuwen alle haare w^erkingen doen. Eene

uitwendige aandoening brengt , volgens eene be-

ftendige Goddelyke fchikking, in de Zenuwen

drillingen voort, die onderfcheiden zyn volgens

de verfcheidene Voorwerpen en die verlevendigd

worden door de aandoeningen van den Geeft en

deszelfs ontroeringe : dog dat deeze drillingen

zelf de Beelteniffen van de Voorwerpen zyn , is

ons nog niet gebleeken. Ieder drilling is van een

byzonder Denkbeeld in de Ziel vergezeld , wel-

ke nogtbansj zo weinig als het Denkbeeld zelfs,

noch met eenigeFiguur of Beeltenis iets gemeens

heeft , noch uit eenige Beeltenis geboren wordt.

Want wat kan in onze Ziel gefchilderd worden?

Bovendien brengt een levendig en uit eene ge-

lyke drilling oorfpronkelyk Denkbeeld verfchei-

denerley werkingen in het Lichaam te weege:

waarom ook Zwangere Vrouwen , wier Geeft

ontfteld is, niet zelden aan onwillekeurige trek-

kingen in de Baarmoeder blootgefteld zyn. Dog
dee-
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fleeze beweegingen ftellen ook geen Tekeningen

of Schilderyen voor, niaar pleegen niet zelden

een Miskraam te veroorzaaken. Zoude het wel
bezwaarlyker zyn, als wy ftelden, dat de Ge-
hioedsbeweeging van de Moeder tot de Ziel

van haare Vrugt overging? Dog deeze overeen-

komft is *er niet , en zy zoude ook niet minder

bezwaarlyk zyn uit te leggen. Want welke

Vrugt zoude , ingevalle haar Geeft ontroerd

Was, aan haare Zenuwen het vermogen konnen

byzetten , van na willekeur de Lighaanisdeelen

te fchikken ? daar dat geheele vermogen van dé

Vrugt , van haar Lichaam te bouwen en te vor-

men , naauwlyks met de minfte fchyn van Waar-
heid kan verdedigd worden.

Naauwlyks blyft 'er iets over , indien wy
hardnekkig de Moedervlakken uit de Hartstoch-

ten van de Moeder willen doen ontfpringen ; dan

werkingen tuffchen Lichamen zonder tuflchenko-

mende middelen , eene zo maar by de weg opge-

raapte Sympathie
, gemoedsbeweegingen van de

Vrugt (zonder dat zy nog iets begeert of ver-

werpt, zo lange zy in de Baarmoeder is) alleen

uit liefde voor eene Onderftellinge aangenomen ,'

én andere verborgene hoedanigheden meer.

Welke Uitleggingen tog alle, met eene zekere

veranderinge in het Lichaam en de Ziel, en wel
die niet gematigd is, in verband dienden te leg-

^en: maar ei lieve, welke ontroeringe fchikt zig

dan by de beweeginge van de Hand van de Moe-
X. Deei, Hh 2 der,'
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der^ die op die tyd zelfs, in welke de Geeft varf

de Moeder onEroerc wierde , nicc toe de Ge-

nioedsbeweeginge behoort ; maar, buiten weetcn

van de Moeder , eerder zonder oogmerk en zon-

der voordagt gefchiedt. Hoe zoude het mo-

gelyk zyn, dat die beweegingen van den Arm
en plaatzinge van de Hand in ftiiat ware, aan-

doeningen van de Vrugt, drillingen der Zenu-

wen, of wat ook de oorzaak van de Moedertc-

kenen mag zyn , te weege te brengen en be-

palen? Indien eens alles toegeftaan wierde om-

trent de Moedertekenen , zo moeftc van allerlei

Onderftellingen of] Gevoelens tog immers het aan-

brengen van de hand geweerd worden,

Eene andere twyffelinge is 'er nog overig, die

de aandoeninge van de Moeder in het formcn

van de Geboortcvlakken verdagt maakt. Dat

,

byaldien de Drillingen van de Zenuwen van de

Vrugt door eene overeenftemminge aan den gang

gebragt, de Moedertekenen maaken, of dat de

Geeft van de Vrugt, ontroerd en door overeen-

ftemminge in wanorde gebragt, daar toe dienc;

waarom dan de Zenuwen van de Moeder en haar

Geeft, die het eerfte in roer moeften zyn, ruftig

blyven? Ik wil niet ontkennen, dat de week-

heid van het Lichaamtje van de Vrugt en deszelfs

Xilachtige aart hier te bate komen , en dat de

reeds verftyfde deelen van de Moeder geene

nieuwe forminge toelaten. Maar , ei lieve

,

waarom geneezen degefcheurde^ gebrokene, ge-

fple-
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fple.tejtie , en op andere "\yyze befchadigde Dee-

jen in de overige cyd van de Dragt niec, daar 4e

Deelen hier zo week zyn , geljk in de Wonden
van kleine Kinderen anders pleegt te gefchieden?

waarom wordt de Moeder in dat deel, dat zy
aangeraakt heeft ,

geene poginge gewaar? waar-

om geen Pyn, geene byzondere gewaarwor^in-

ge? Het is waarlyk wanluidende , dat men de

Ongemakken aan eene byzondere plaats zig in een

Vrugt zonder rede verbeeldt, wanneer de ont-

roering van den Geeft , zonder eenige uitkie-

zinge, het geheele Lichaam van de Moeder aan-

doet op geene andere wyze^ dan wanneer zy
niet zvyaager is. Wanneer de Gezondheid van

de Moeder door eene algeraeene Ziekte ontftelc

is, dan wordt wel dit of geene deel geweldig

te zamen getrokken, het zy de Spieren van het

Hart, ^ de Spieren van de Ademhalinge, van den

Buik, van de dee|en tot de Spysverteeringe ge-

fchikt , van de Tonge of van de Baarmoeder,

waaruit verfcheidene anciereZiektens, en zelfs een

Miskraam, volgen konnen: daar ondertuflTchen

,

by eene ongekrenkte; Gezondheid, dikwyls het

Kind alle dqeze Itormen doorftaat , en al het ge-

weld op een gedeelte alleen, dat de Moeder, om
een Geboorte-Vlak te maaken, aanraakt , uitftort.

Dog wat zegge ik ? zelfs de weeke en zagte gej

fteltenis van de Vrugt is niet in ftaat eenige be-
.

fcherminge te verfchaften aan die Onderftelliri-

ge of dat Gevoelen. Een gelyke omftandigheid,
'

"X,, Deel. Hh 3 waar-
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waarin een reeds gebooren Kind ook kan komen,

blyft lang by; wanneer dit dikwyls en met

geweld zelfs j door eigen beweeginge^ zonder

toedoen van buiten, ontroerd wordt, en even-

wel ziet men geen Moederteeken. De deelen

,

die hier nu reeds fteviger zyn en een vaftere

hinderpaal in den weg brengen konden , zouden

nogthans door het geweld en fterkte deraandoe-

ninge moeten overweldigt worden. Want het ge-

weld of de uitwerkinge van eenige Oorzaak is

niet minder, indien de grootere kragt den groo-

teren tegenftand kan opweegen.

Hier by voegen wy deeze Waarneeming , die

dikwyls genoeg in de Praktyk voorkomt: dat de

aandoeningen der Zenuwen in de Moeder veel

later en zeldzamer de Vrugt aandoen , dan de

Ziektens der vloeibare deelen : 't welk tot een al-

ïerzekerft bewys kan ftrekken, dat 'er gcene ge-

meenfchap der Zenuwen plaats heeft ^ tuffchen

Moeder en Vrugt, ten minften wat aangaat het

voortbrengen van Ziektens; maar dat de ontroer-

de Zenuwen van de Moeder dan eerft de Vrugt

aandoen , wanneer de vloeibare deelen hier door

langzamerhand bedurven zyn , en tot de Vrugt

overgebragt. Weinig dienft hebben wy dan dus

te verwagten van de Zenuwen , in het uitleggen

van de aandoeningen van de Vrugt.

Wy zouden zekerlyk alle deeze Twift-verhan-

delingen wel hebben konnen voorby gaan , terwyl

reeds be weezen is, dat niets, dat naar gemeen-

fchap



VAN DE Moeder op haar Vrügt » ontkend. 477

fchap van Zenuwen gelykt , of naar eene waare

inn:!ondinge van Vaten , tuflchen Moeder en

Vrugt plaats hebbe : evenwel oordeelde ik dezel-

ve niet ten eenemaale onnut te zyn, alzo wy
daar door de tegenwerpingen tegen gaan van die

geene, die van gcdagten zyn, dat 'er eenige Ze-

nuwen (welke, weece ik niet) in 't geheim, en

die geen gevoel hebben, van de Baariiioeder naar

de Koek, Navelftreng en Vrugt overgaan, en

aldaar in de Vaten eene gelyke Sympathie mede

voeren. Aan de Vliezen zal niemand ligt eene

byzondere kragt toefc«iryven , om dat het Vogt

van het Lamvlies alle geweld opvangt, dat de ge-

melde Vliezen van de Baarmoeder kan aangedaaa

worden, jen omdat het geweld, naar alle ger

deeltens van de Vrugt, onbepaald blyft.

Maar, wat behoeven wy ons langer met woor-

den, bewyzenj en befchouwingen op te hou-

den , daar de Zaken zelf fchynen te getuigen ? wat

voordeel hebben wy van de ontknopinge des

Samenftels en gemeenfehaps tuflchen Moeder en

Vrugt ? wat baat het ons , de onmogelykheid

aan te toonen van den oorfpronk der Moedertee-

kens , uit de ontroeringen van den Geell van

de Moeder ; indien ons eene reeks van Waar-

neemingen het tegendeel leert? Ik moet zeg-

gen, dat my die aloude en zo beruchte Onder-

vindingen weinig bekommeren. Dat wy zeer dik-

wils in dwalingen geftoken hebben , heeft niet

zelden onze kenniffe in Natuurlyke zaken ver-

X. Deei-. Hh 4 traagt.
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traagc , en wel zo, dat wy ons zelfs door val-

'fclie Waahieemingen hebben laten bedriegen. De
Natuur heeft ons nüuic iets anders geleerd, dan ons

de WysheidJeert. Gelyk in de geheele Natuur-

kunde, zo ook hier, neemcn wy Verfchynzelen

waar, (ons Onderwerp voornamcntlyk,) die hec

Geval heeft te zamcn gevoegt; ten minltcn heb-

ben wy ons van deeze verceniging overreed ge-

vonden , als ook ovcreenftemmingen van oorza-

ken en gewrogten en derzelver vereenigingen.

Die Waarheid zal altoos onbeweeglyk en ftand-

vaftig dezelve blyven,dat zulk een uitwerkzelval-

fchelyk waargenomen is, waar van wy de onrao-

gelykheid uit waare bcginzelen , volgens de juis-

te rede, konnen betogen , en dat de oorfpronfc

van gelykfoortige Verfchynzelen ten minften vun

elders moet gehaalt worden, indien beweezen

kan worden, dat tuüchen deeze Verfchynzelen

geheel en al geen Samenhang plaats hebbe, veel

min het cene van het andere kan afgeleid worden.

Edog wy konnen in deeze onze zaak verder

voortgaan, om, na het bcfchouwen van die algemec-

ne Waarheid, de Waarneeraingcn zelfte onderzoe-

ken. Wy zy n, namelyk, in ftaat den geheelen kraam

van W^aarneemingen, en niet alleen deeze of ge-

ne in het byzondcr, met ten uiterften waarfchy-

nelyke Gronden 'te konnen wederleggen. Dog
zal ik my willens onthouden van bet gcene an-

deren, voofnamentlyk Blondel, in deeze zaak

by uitftek wel gedaan hebben , eti my te vredeu

hou*
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bouden met zommige Gevallen , die tny zelven

jDiet zeldzaam zyn voorgekomen.

I. Wac de figuur der Moedcrvlakken zelve

betrefc, waar van de gelykenis in het Onderwerp

gezogt wordt, dat den Geeft ontroerd heeft ; dee-

^ze wordt door de verbeelding van het Gemeen

zodanig gedraaid , dat hy, die het zonder voor--

,oordeel , offchoon hy het Hiftorietje weet , Be-

fchouwt,het eerder voor eene ruuwe en ongevorm-

de Vlak zal houden , voor eene Wrat of uitge-

waüehen Vleefch , voor een uitgefpannen en rood

Vel, of eenig ander gebrek der uitwendige dee-

len , dan voor de beelteniüe van eenig Voorwerp.

Wanneer wy,met vooroordeel zynde ingenomen^

de Hiftorietjes by het Moederteken voegen , kon-

nen wy, hoe het ook zy, in zommigen wel eene

gelykenis van verre befpeuren. Op de zelfde wy-
ze gaat het met de Moedertekens , als eertyds

met Wangeboortens , die nogthans mede zom-

tyds onder de Moedertekens gerekend worden.

Het Bygeloof in natuurlyke dingen befchouwde

in elk Monfter een vreeslyk Beeld van het een of

ander Onderwerp, het zy van een Dier , Kruis

,

de Duivel, enz.; hoedanig wy in onze Eeuw by

diergelyke Monfters niet meer gewaar worden. Ik

zag eens eene geelagtige Vlak op het Voorhoofd

van zeker Meisje: men fchreef dit toe aan eene

ïianraakinge des Voorhoofds van de Moeder, ter-

wyl zy by een Brand zig verfchrikt hadt; daar ik

iiogthans niet in ftaat zou gev/eeft zyn, hier eenig?

^ !X. Deül. Hh 5 ge-
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gelykenjs met het Vuur te raaden. Nog eens

heb ik eene zodanige Vlak gezien , die helder

rood was, en het geheele Aangezigt aan de flin-

Jk:er zyde bezettende , aan gelyke oorzaak wierd

toegefchreeven. Men ziet dus onderfcheidene

Vlakken, naar den fmaak, aan de eigenfte oorzaak

toegeëigend. Hoe de Willekeur en Inbeelding

haar rol fpcelcn in deeze Gelykeniflen , blykt

van zeifs; om niet t,e zeggen , dat gelyke Vlak-

ken ook andere gelykenüTen toegeëigend worden ,

naar afloopend Bloed , Wyn , of het Vogt van

eenige Vrugten , enz. Wratten met Hair bezet

,

moeiten tot allerley foort van gehairde Dieren

dienen , gelyk die meer glinfteren voor Vis-

fchen. Zodanig eene gehairde Wrat heb ik eens

aan de Kin gezien, die men zonder Pooten ^Kop,

Staart en zonder, [alles, wat dezelve naar een

Dier kon doen gelyken, alleen om dat zy iets

grooter was, dan gewoonlyk de Wratten zynj

die men, zeg ik, een Muis noemde, welke over

het Aangezigt van de Moeder geloopen had , ter-*

wyl zy fliep ; dog hadde men van pen onregel-

maatig uitfteekzel , door eene vrugtbaare Ver-

beelding, een Staart wecten te maaken, zonder

dat men zozeer over het Hoofd en Beenen bekom-

merd was geweeft. Op dcrgelyke wyze weet

liien van Vlcefchagtige Uitwaüen, die als gerim-

peld en zeer ongelyk zyn , de uitgroeijing te

niaaken van veelerley Vrugten: nu zyn het Ker-

fen , dan Aardbeijcn , nu Moerbefiën , dan Drui-

ven 5
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ren , enz. , hoedanigen ik dikwils gezien hebbe , tot

opfiering van het Verdigtzel aan deeze of geene

Vrugt toegefchikt. Onder anderen zag ik eens

een dikke en groote Wrat , welke gehouden

werdc een Stuk van een Haring te verbeelden,

waar naar de Moeder fmagtende verlangd hadt.

Het ftaat my tegen meerdere ftaaltjes van Men-

fchelyke Vindingen by te brengen , die men over-

al ontmoet.

Niet zelden fpeelt hier een vroom bedrog, met

de geheiligde geldhonger, zyn rol in het vormen

van deeze Beelteniffen. Ik heb gezien, dat een

Kind van dit flag zynen Moeder heerlyk onder-

hield. Dat Hiftorietje agt ik evenwel niet ten

eenenmaale onnut zyn , dat het verhaald worde.

Een Jongen , van bykans ten vollen agt Jaaren

oud , was naauwlyks drie-en-twintig Duimen

lang : men had gezegd , dat hy by zyne Geboor-

te ten naaften by een Span lang was geweeft.

Voor het overige waren zyne Ledemaaten en an-

dere deelen zeer welgemaakt en naar zyne Jaaren

gefchikt ; niets ontbrak van al het gene in ftaat

was de gaven van den Geeft of vaardigheid van

Lichaam in die Ouderdom te verfieren , zelfs

niet de fraaiheid van Gelaat. Toen ik hem zag.

Meld deezeJongen zig aan een Vorftelyk Hof op',

waar de Moeder met Gefchenken opgehoopt

wierd, en een vermaakelyk Leven leidde, in

plaats van met arbeid de koft te winnen. Zy

X. Deel. ^i«



>^fe De Kragt der. Verbeeldinge v

/die anders een Boerin v/as , had die voordeden

voor zig en haar Krooft uic eene Gelykenis be-

komen, welke zy zeide, dat haar mee de Geefti-

ge Geftalte van het Kind was ingedrukt , by

gelegenheid dat zy, zwanger zynde en in eene

Kapel haar aandagt verrigtende, haare Oogen

fterk op het Beeld van het Kindeken Jezus geves-

tigt hadde gehouden , dat op het Altaar ftondt.

Uit nieuwsgierigheid ben ik zelf in de Kapel ge-

weeft , om de Gelykenis tuffchen het Kind en

hetWaffe Beeldje te onderzoeker»; doch ik heb

eene geheel andere fchikkinge der Ledemaaten in

het Beeldje en een geheel ander Weezen gevon-

den. Het Hoofd was namentlyk groot , het Ag-

.terhoofd uitpuilende, de Ledemaaten kort en

poezelig 9 gelyk dit zekerlyk altoos in Kinderen

,

kort na de Geboorte, plaats heeft : in het klei-

ne Knaapje daarentegen Jconde men eene zekere

Mannelyke ftatuur , naar evenredigheid der an-

dere deel en , eene tedere en welgefchikte ge-

daante van Handen en Voeten , en een klein

Hoofd bemerken : alles , te weeten wat in hef

Land der Dwergen , op het agtfte Jaar , fraay

zoude konnen zyn. Wie ziet nu niet , dat dee-

ze waare Dwergfe gedaante , uit het Beeldje

,

naar de verbeeldinge van de Moeder oorfpronke-

Jyk , ten eenenmaale mank gaat ; daar de even-

redigheid der Ledemaaten van een Kind liier niet

alKooa, byblyft, en dat (Je kleinheid alleen niet iu

ftaat
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ftaat is deeze Gelykenis te doen gelden , maar. dac

deeze Knaap veeleer onder de Dwergen moefte

gerekend zyn geweeft.

Zomwylen ontdekt men ook , dat hier een

fchandelyk bedrog plaats heeft : gelyk de Hifto^

rie van den Gouden Tand te over bekend is.

Dus heeft een Medicus van grooten naam zig in

het begin van deeze Eeuw laaten bedriegen van

een gemeen Wyf , die hem een Vifch ver-

kogt, welke haar Zufter zoude gebaart hebben, -

Dat zelfde Wyf zoude ook nog anderen bedro-

gen hebben , ten zy ze niet , met al te lomp en

te dikwils haare kunftjes in het werk te ftellen,

zig zelven verraaden had. Onder dit foort van

Gevalletjes van Moedertekens, Monfters, wan-

ftaltige Vleefchklompen en gevleugelde dingen,

zyn zeker veele oude Wyvenpraatjes, vcelc be-

driegelyke Gebeurteniffen, die zig zelven tegen-

Ipreeken , en die der moeite niet waardig zyn te

wederleggen. Wat de overigen betreft , die ze-

kerlyk de weinigften zyn en ook minder dwaas ;

deeze, denk ik, dat men maar beft onder de-

overige Menfchelyke dwaalingen plaats geeve,

In voorige Eeuwen , toen het Bygeloof zig bezig

hield met aan wanttakige Kinderen kladden vaa

voortekens en misdaaden aan te wryvcn, en den

Moederen aan veelerley gevaaren , om niet te

zeggen fraaadheden bloot te ftellen , vondt men
niet alleen eene voordeelige, maar zelfs noodzaa-

kelyke befcherming uit, in de Inbeeldingskragt

,

X. Desl. c^"



4^4 ^^ Kragt der. Vereeeldinge

tegen de befcliuldiging van gemeenfchap met Dui-

velen en Beeften en tegen de aldus geduide tekens

der Goddelyke gramfchap.

Om in weinig Woorden alles te bevatten :

Monfters of Moedertekens zyn niet geljk aan zo-

danige Voorwerpen , aan welke men ze gelyfc

rekent ; maar worden door eenen valfchen waan

naar het Voorwerp gedraaid. Die zal zekerlyk

een groot Meefter zyn, welke ooit eene waare-

gedaante van rype Vrugten , Vuur , Wyn , of

van eenig Dier enz. in eene Geboorte -vlak of

Monfter zal toonen. Maar ik gaa over tot een

ander Artikel.

Te» tweeden. Ik zelf heb zekerlyk dik wils Ge-

boorte-vlakken en Monfters van veelerley ge-

daante gezien , die met het zelfde Regt , als alle

de anderen , met verfcheidene Voorwerpen kon-

den vergeleeken worden ; daar tog de Moeders

zig geene Voorvallen konden te binnen brengen

,

die ooit, van verre zelfs, gelegenheid daar toe

konden gegeven hebben , hoewel zy, van al het

gene haar in de Zwangerheid gebeurd was,

anders een goed geheugen hadden. Ja zelfs heb

ikj met voordagt op dit Verfchynzel lettende,

en geduurig gelegenheid hebbende om de werkin-

gen der Zwangere Vrouwen te kennen, en niet

cnbedreeven in het gene haar kan overkomen

,

liooit den Samenhang konnen opmerken tulTchen

de Moedervlak , die te meermaalen voorgeko-

men was , en deeze of gene Drift of Hartstocht j»

èaar
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daar de Moedervlak van moefte gekomen zyn*

Ik zoude hier wel geene melding van hebben be-

hoeven te maaken , om dat tot het vormen van

een Moederteken wel eene zo geweldige ont-

roering van den Geeft vereifcht wordt , dat de

Moeder dezelve niet ligtelyk zal vergeeten :

edog, op dat ik niets zoude voorby gaan, waar

door de Waarheid mogt geftaafd worden , heb ik

ook deeze Waarneemingen hier willen byvoegen.

Ik heb, onder andere foorten van Moedertekens^

ook de zulken gezien , die op zodanige Deelen

geplaatft werden , welke de Vrouwen , wegens

de Kleed ing, naauwlyks ooit naakt konnen of

gewoon zyn aan te raaken ; op welke de plaatzing

van de Hand dus het Moederteken niet overge-

bragt heeft. Hier toe behoort de ftreek langs de

korte Ribben , waar de Kleederen ftyf toegehaald

w^orden. Ik heb onder de Moedertekens gezien

Kerffen , Moerbefiën , Linzen, Haazemonden ,

aangeborene Breuken, en diergelyke omtrent den

Navel, zonder voorafgegaane Verbeelding , die

zulks veroorzaakt badt ; ja zelfs Kinderen , die

gemakkelyk met Aapen te vergelyken waren ge-

weeft, indien de Moeders,ten tydevan haar Zwan-

gerheid , zulke Dieren maar ooit gezien hadden.

Een ander heb ik waargenomen, welke zekerlyk

het zien van een Roch zoude gevormd hebben,

indien hy zo wel aan het Strand , dan wel verre

van Zee, was geboren geweeft.

Ten derden: Hebbe ik niet zeldzaam Qin te*

X. Dejel. gens-
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gensovergeftelde' Waarneemingen )'- -^fterke ge-

inoedsbeweegingen gezien , zonder dat daar op

eenjge Möederteekens gevolde zyn, offchoön

zelfs de Moeder, hier Van bewuft, niec zonder

bekommeringe en verlegen was over' de • ge-

daante , die hec Kind ter wereld zoude brengen.

Zo verre ik waargenomen hebbe, zyn alle Zwan-

gere Vrouwen dikwyls fchielyfc eri filet zonder

eene geweldige beweeginge, als verflagen, wan-

reer zy batelyke Voorwerpen, van Inlekten,

Muizen, Ly ken , of gefchcurde en morfige Bede-

laars met ontlploote Ledematen zien, welke die aan'

de Omftanders vertooncn. Zulk eene, wanneer

zy iemand, die eene Stuiptrekkende Ziekte hadt,

zag 3 en daar door zodanig was verfchfikt, dac

alle haare Leden beefden; klaagde dee'rlyk, dac

het Kind, welk zy ter Wereld zou brengen,

mét Stuipen zou gekweld zyn: eene andere was

ten uiterfte vreezende dat het Kind, welk zy

ftond te baaren, 'er vreeslyk van de Pokjes ge-

fchonden zou uitzien, om dat zy .dit, niet zondef

aandoemnge,in een ander Kind gezien hadt: dog

van beiden is, na de Geboorte, niets te voor-

Ichyn gekomen.

Het verlangen naar nieuwigheden ert verande-

ringen , doet de Moeder wel op het fterkfte aan,-

als de Omltandigheden geen voldoening toelaten:

maar ik heb ook opgemerkt, dat diergelyk een

verlangen in het formeeren van Moedervlakker^

van weinig uitwerking-e is. De menigvuldig-
^ •-• heid
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heid van verlangens zal, zonder dat ik het be-

liocvc te herinneren, het geene ik zo even zeidc
' bewyzen , zq wy te gelyk op de zeldzaamheid

der Teekens agt geeven. Ik zoude dan Sparren

naar Noorwegen voeren ^ indien ik deezc Bla-

deren met dergelyke verlangens der Vrouwtjes

wiide volfchryven. Dog zal ik nog een Geval-

letje van de overige uitkiezen^

Eene Vrouw , die fchrander van Verftand was
en van fterkc Gemoedsbeweegingen, kreeg, ter-

wyl zy Zwanger was en ophetLand leefde, eene

allerftcrkftc trek om een Kalfskop te eeten, mee
een afkeer van alles, wat anders maar Spyze ge-

noemt konde worden. Hier om werden aan alle

zyden Boden uitgezonden, om de hoeken van
het naarby gelegene Dorp te doorzoeken , die

niets, dat naar een ICalverhoofd geleek ^ kon-
nende opdoen , ledig te rugge kwamen. HeC
verlangen van de Vrouw dus te leur gefteld zyn-
de, wordt zy droevig, kwynt, wordt lufteloos,

en bevreesd van een Kind met een Kalfshoofd ter

Wereld te zullen brengen. Eindelyk bevalt zy,

en wel van een zeer fchoone jonge Dogter.

. Waarlyk, indien de Vcrbeeldingskragt der

Moeders iets konde te wecge brengen omtrenc
de Moedervlakken en Wanfchepzels, zo zoude
de geheele Aardbodem van Monfters en Men-
ichen, die met Moedervlakken befmet waren,
al lange overdekt zyn geweeft ; terwyi geene
Zwangere Vrouw zoude konnen gevonden vvor-

{ X' Deel. li den,
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'den, die niet geduurig van Driften en Hartstog-

ten geflingerd worde. Dog zyn de Wanfchepzelen

zeldzaam, en ook de waare Geboorte-Vlakken

komen niet zo dikwils voor, alsmen wel denkt.

Dit Algemeen gevolg laat geene twyffelinge

toe; dat die oorzaake der Verlchynzclen valfch

is, waar van men zeer dikwyls geen gevolgen zier^

en die niet minder dikwyls geheel en al ont-

breekt, offchoon men het uicwerkzel zelve be-

speurt. De overbrengingc hier van op de Moe-
der-Vlakken is ligt.

: Die Voorbeelden zelfs , in welke eene ge-

'lykenis uit de Moedcrtekens uitgewrongen

wordt , bewyzen niet met allen. Wanneer
men in eene Nieuwsgeborene een Vlak ont-

dekt, dan is voort eene vrugtbare Verbeeklinge

der Vrouwtjes daar óver uit, dat men daar in

'eene gelykenis,tot het eene of andere Voorwerp

paffende, mag ontdekken. In geheele negen

Maanden gebeurt wel een Geval, dat op de Moe-
der-Vlak kan toegepaft worden ; hoewel die te

zamenhang gcvallig minder bezwaarlyk , en eer-

der geeftig dan naar waarheid is uitgevonden.

Dus kan geene gclykeniffe in Weezen , Lig-

haam , Ziekt ens , en zelfs Aart , tulTchen Ou-
ders en Kinderen, iets bewyzen. Deeze gely-

Icenis moet gedeekelyk aan de Oiufangeniffe

zelve toegefchreven worden; gedeekelyk aan de

éigenfchap van de Vogten , zo als zy door de

Moederkoek zyn ingezoogenj gedeekelyk ook

aan
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aan het Voorbeeld , Opvoedingc en een e gelykè

manier van Leven. Dat de Moeder geene groo*

tere Regcen hebbe dan de Vader in zig het Kind

te doen gelyken
,
geeft -het byna gelyke aantal

van Gelykeniflen niet onduidelyk te kennen. En

niemand, gelovc ik, zal van oordeel zyn , dat

de gelykenis-kragt van de Vader, in de Vrugt,

door de Moeder overgaat. Ook kan de gelyke-

nis van het Kind naar de Vader, voor zo verre

Ky het gehecle Lichaam betreft , niet gelyk ge-

iteld worden met eene Moeder-Vlak, die dit of

gecne deel van het Lighaam bezet (*).

Dit zo zynde, en eene band van vereenigin»

ge phiats vindende, zo tulTchen Waarneemingen

en Bcfchouvvinge, als tuffchen de Natuur zelve

en ons Verftand; konnen wy met de allerhoog-

!&c trap van waarfchynelykheid, om niet te zeg-

gen zekerheid , de Hartstogten of Driften van

de Moeder het Vermogen , om Moeder-Vlakken

te formecren , regtvaardig ontneemen. Zulke

Gevallen, die mogelyk vry wat zeldzamer zyn^

in dewelke tuffchen de Moeder-Vlak en Har t»-

togt van de Moeder meerder overeenkomfl: ge-

vonden wordt, konnen zonder eenige zwarigheid

tot Toevalligheden , of tot eene vereeniginge

vait

() De Vrouwen der Turken brengefi welgerchapene

Kinderen voort,, njettegenltaande zy de leelykeKI<?ur der

Ontmande Slaaven (leeds voor oogen hebben. Vergelyk

les Mem. du X^evdlier i''Ar<v%eux. Tom. IV. p. 546.

X. Dsiiii.. li %
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van van buiten komende Oorzaken gebragt wor-

den, die in andere zaken ^ zelfs Zedclyke, en

die van der Menfchen Vrye Wil afhangen, niet

zo zeldzaam voorkomen j daar wy dan in zoda-

nige Gevallen niet eens over den zaraenhang tus-

fchen do Oorzaak en Gevolgen gewoon zyn te

denken. Door de menigte der tegensovergeftel-

de Voorbeelden , worden deeze weinige ligte-

lyk verduifterd.

Indien ik nu hier mede afbrak, zoude my dit

niemand kwalyk duiden. Dog op dat niet iets,

dat tot de Vorminge der Moeder-Vlakken be-

Jioort, vergeten worde, zal ik de waarfchyne-

lykfte Oorzaken derzelven kortelyk befchouwen,

€f ten minften aanwyzen : wanc de geheele ont-

Jcnopinge daar van zoude tot eene alleruitgebreid-

lle Verhandelinge over het ganifche Stuk der

VoorfteJlinge uitdyen, dat buiten ons beftck zou-

de zyn.

Deeze Oorzaken konnen ^edeeltelyk tot het

.tydpunt der Bevrugtiginge of tot de Bevrugti-

ginge zelve gebragt worden ; anderdeels tot de

Ongevallen van de Vrugt, die reeds geformt is.

De laatfte oorzaken zullen in het tegenwoordige

Onderzoek de eerfte plaats hebben, en daar na

zullen wy ook in het korte iets van de eerfte

zeggen.

Het dunkt ons niet kwaad te zyn , dat wy
zeer veele Vlakken aan het Lichaamtje , en

Vleefchachtige Uitwaflen , die , volgens de voor-

on-
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cnderftellinge , naar rype Vrugten gelyken , aan

een uitwendig geweld toefchryven , welk hec

Kind geleden heeft; het zy dat, door het toe*

trekken van de Baarmoeder , de leden van de

Vrugt op eikanderen gepakt zyn, of dat door

een van buiten tretfende en drukkende kragt de

Baarmoeder coegenepen zy., gelykerwys door

ftooten, (laan, vallen, Keurslyven, en andere;

of dat de Moederkoek, te rekenen naar den aan*

groei van het Kind , te fchielyk toegenomen

heeft, gelykerwys de Vlecfchklompen of Zuigers

groeijen ; of dat, wanneer 'er meer dan een te

zamen zyn, als by voorbeeld in Tweelingen, de

een den anderen bcfchadige. Zo hebbe ik Twee-i

lingen gezien j waar van de een zo dun als Papier

te zamen gedrukt was. Dus is ook zeer gemeen j

dat by Tweelingen Wanfchepzels of Misdragten

zyn , waar aan namcntlyk cenige Deelen ont-r

breeken. Niet zelden ziet men,vanTweelingenj,'

dat de een den groei van den anderen belet. Zo-

danige gewelddadigheden, nu, ontbinden de:

nacuurlyke fterkte van de Huid , daar door gee-

ven zy aan de Vogten eerien vryeren invloed,

zelfs zodanig, dat deeze Huid eindelyk als eea

Sponsagtig zamenweefzel uitgroeit en de Vog-;

ten doet ftil ftaan. Aldus weet men gemakke-

lyk de Vlakken én Vleefchachtige UitwaiEngen-

na te gaan. Tot deeze foort moeten ook gere-

kcnt worden die Geboorrens , die men nog zo'

kwalyk niet met Aapen pleegt tq vergelyken;."

X. Deel. li 3 4JC
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die ik niec alleen hebbe eenige maaien mogen zicr>

maar zells ook ontleden. De Dy en zyn tegen

^en buik aan gevoegd , de Schenkels ftaan agtor

uit, de Handen zyn om hoog uitgeftrekt naar het

Aangezigt, dog de Elleboogen agterwaarts ge-

boogen. Onderzoek doende in dusdanig een

Lighaamtje , hebbe ik bemerkt, dat de bindzcls

waren ingekrompen en de Ledematen zelve fa-

mengedrukt. Deezedrocvige Geftake laat evenwel

eenige hulpmiddelen toe, gelyk laauwe Baden, die

van Melk voornamcntlyk gemaakt zyn, benevens

zagte en herhaalde bewcegingen der Geledingen.

'Het welke alles ons in ftaat is te leeren,dat door

eenige drukkinge van de Baarmoeder, knelhng

der Vrugt, en gebrek van beweeginge, deeze

gcheele Wanftaltigheid kan veroorzaakt zyn : 'c

"welk daar uit te meer blykt, dat in het QCi\e Ge*

yal, 't gene ik zelf bygewoond heb, maar een

zeer geringe hoeveelheid van het Lamsvogt om
de Vrugt was'; gelyk uit de 'geringe ftortinge

konde gezien worden, toen het Kind gebooren

werdt.

Meerder andere Moeder - Vlakken en Mis-

dragten of Wanfchepzels , zyn inderdaad onaan-

gename gevolgen van Ziektens, die de Vrugtcn

tjezwaren, waar mede deeze ook gebooren wor-

den, dat niet zeldzaam is. Hier onder zoude

ïk gaarne tellen , W^aterhoofden ; vcrfcheidcne

Wateragtige Zwellingen van de Huid; derge^

lyke Zakken , die den geheclen Hals fchyncn

'•' y?§
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"weg te neenien ; dergelyke , hangende aan de.

%;haamte en andere deelen,als Aangezigt, Hoofd,

enz. f een Waterbuik ; eene Waterborft met

een uitgedreven Bord-Been; Zakken, die vol

fcherpe Wei zyn in de Lendenen ; die by eene

gcfplecene Jipggcgraat zyn; Vlakken in de Huui,.

overblyfzelen van de Geluwe en andere. Dier-,

gclykc Wanftakigheden hebbe ik gezien , ont-

Iped , en onderzogt. De' uitgeftorte Vogtea-

hadden het Sponsajphtig Weefzel of eene groote-

re- holte in grootere of kleindere omtrek over-

ftroomt, en de naarby gelegene deelcn vernield.

Buiten allen twyffel zal zekerlyk een foort van.

geweld, gelyk boven aangetoond is, eenige deer

\zK\ zodanig verzwakt hebben , dat het Vogt

heeft kunnen uitvlocijen. Zo hebbe ik gezien,

dat eene Waterzugt in de Borfi: de geheele Lon-

gen, dat een fcherp watcragtig Gezvi^el in ecnc

gcfpleetene Ruggegraat , het onderfte gedeelte

van het Rugge-merg ; dat een Waterhoofd ds

Herffenen , en Gezwellen qp de Huid het Vet

verteerd hadden. Voor het overige kunnen de

uitgeftorte Vogten a die in een holte beflootcn

zyn, gevoeglykft tot de beflootene of omkleedt

Gezwellen QTumore: Cjjiici, Tun'jcan^ gebragJ:

worden. Onder dusdanige Vogten hebbe ik ook

eenige fcherpe geyonden , en die met den tyd ea

door Ziektens bedurven waren. Het einde van

alle deeze Kwalen is ook gewoonlyk , dat de

Vrugt of in de Baarmoeder llerft en dpod geboo-

X. Deel, Ü 4 i'eii
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ren worde, of maar kort na de Geboorte in het

Leven blytt; dat zeker geen onduidelyk be^y«
van ecne zware Ongefteldheid is. Dog wcrt-deii

Kinderen met de Geluvve gcbooren, die gemak-

kelyk te geneezen zyn. Dit Kwaad komt dan

van eene al te groote menigte Gal, die door de

Chyl-Vaten (Vaja Lactea) opgezogen wordt,

"wanneer zy in de Darmen eerll uitgetlort is ; des

ik ook, in zodanige Lykjes, de Chylbuisjes vol

Galle gevonden Iiebbe. Indien deeze Gal op de

éen of andere plaatze van de Huid bard wordt,

en in de zelffrandigheid van de Huid verandert

,

zo groeijen hier de geele Moeder-Vlakken van.

Ik heb een Kind gezien, dat zonder ecne moei-

jelyke Baringe ter Wereld kwam met een groot

bloedig Gezwel op het Kruinbcen , zynde het

Bloed order het Beenvlies aldaar te zamen geloo-

pen. Welk ongemak, het welke zekcrlyk niet

gering was, reeds in- de Baarmoeder zyn oor-

fprong hadde gekreegen ; weshalve ik niet gaar-

re zoude twyffelen, dat uit verfchtidene Ziek-

tens kleindere Gezwellen en Vlakken haarcnoor-

fpronk konnen hebben. Ook heb ik Kinderen

tnet verfcheidene Ontwrichtingen gezien; zon-,

der eenig toedoen van de Vroedvrouw ofhape-

ringe in het Baarcn , die van zelven langzamer-

hand genazen. Zomwylen hebbe ik ook Kinde-r

ren gezien , die na de Geboorte als Geraamtjcs

"waren uitgeteerd, en waarvan de Aangezigtjes,

pp eene wonderbaarlyke wyze, ongehoorde Ge-

daan-
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daanténs vertoonden, ïngevalle men de Verbeel-i

dinge maar iets wilde infchikken, en dit van ver-I

fcheide Ziekelyke pmftandigheden der Moede^

ren , Koeken , Strengen , als ook in te groote

Vloeijingen van de Stonden, Buikloop, al te groo-

te Aderlatinge enz. afleiden. Hippocrates heeft

een Zweer waargenomen op de Heup van eeiv

Kind met de Geboorte. Glissoniüs heefteen

Kind zien t^r wereld komen met de Engelfche;

Ziekte. Andere hebben nog andere Ziektens ge-

zien , waar aan de Kinderen hy de Moeder rced^

gekwynd hadden.

Met Regt, dunkt het ons derhalven, dat wy-

de meefte Moeder-Vlakken van Ziektens in de

Vrugten afleiden , daar die niet zeldzaam voor-

komen. De befchouwing zelfs kan ons over-

tuigen, dat zommige Kwaaien of Gebreken van

de Huid meeft Moeder-Vlakken zyn. Een u.it-

geftort Vogt, by voorbeeld de Gal, met eenc

Itriikke of verfchrompelde Huid te zamen groeit

jende, maakt een geele Vlak, die harder en rUT

wer is, dan het overigo van de Huid; gclykefr

v/ys door het aanraken blykt. In de Roodagtige

Vlakken is zy ruimer dan anders: want, de Opr

perhuid verdunt zynde, is 'er eene vrycre en

overvloediger invloed van Bloed in de Huid ; cerr

wyl het Sponsachtige of Peesachtige ^ dat de Huid

maakt 5 minder gefpannen (laat. Flierom is het

dat het Bloed doorblinkt , de Zenuwen bloot wor-

den , en deeze Vlakken meerder Gevoel dpnhet

;^. Deel. li 5 ove-
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overige van de Huid hcbbqn. In de Chirurgie

handelen wykwalyk, indien \vy de JVlocderte-

kens of Vlakken willen uitlnyden: want de mcr
nigte-vjua Bloedvaten pti de ontbjoote Zeouwen
laaten. dit niet toe zonder gevuiir vin het Vuur

;

pm niet te fpreeken van de wreedheid deezer O-;

peratie. Ik hebbc gezien , ü;it een Chirurgyn

met bytende middelen zodanig een teken Kan-

keragtig gemaakt hadds.

Als men die weet, valt het niet bezwaarlyk

te verdaan, waarom zodanige Tekens blocijen en

groeijen , met die Vrugten , naar welke hunne

gelykenis genomen is. Deeze overeenttemrnin-

ge, die by het Gemeen zo wonderbaar is, kaï^

gemakkelyk verklaard worden door de warmte

van het Jaargety als eene algemeene oorzaak vat|

jflit dubbele uitwerkzel, doordien d-ezelve de

Vloeibare deelen beweegt en de V^afte deelen

Tuitzet. Op dezelfde wyze konde men zeiigen,

dat de Rupfen uit haare Eiertjes konien , om dat

de Boomcn aanvangen te bloeijen ; daar men tog

deeze beide uitwerkzelen aan de veranderingen

van het Saizoen raoefte toefchryven. Dog aan

deeze oorzaak alleen is het voorregt niet ^egee-

ven van de Vlakken en Tekens te verwekken en

te kleuren, maar ook, aan welke oorzaak het

ook zy, die de Vogten kan in beweeginge bren-

gen en de Vafte deelen kan uitzetten , het geen

ik dikwyls waargenomen heb. Het bloeijen

of rood worden van Moedertekens hcbbe ik ge-

zien
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zien in Koortfen, Granifcha^, door Wyndrin-i'

ken , de Warmt-e van het Vuur , enz. op gelyke

wyze als de Hitte anders in ftaat is , verfcheid&

foorten van Uitflag, zonder Koorts, te vef^QTi

jsaaken, die aanftonds v/eer verdwynen. .

-

Da moeielyke of geweldige Verloffing, zelve
j

is Qok dikwils de onmiddelyke oorzaak van vecle

Wanftaltigheden, die men tot de Moedcrteken^

betrekt. Een fchril Gezigt, platte Neus, dik-^

ke Lippen , gebroke Leden, en andere dingeqt

meer, die verfcheide gadaantens der Dieren voor-r

ftellen, konnen in eene zware Baringe gebeuren.

Ik heb diergelyke Gevallen bygewoond, die de

Moeders wiften voor Tekens te doen gelden^

wanneer zy maar eenige Gevallen van voorlede

ne Maanden zig herinnerd hadden ; daar het wan^
ftallige van zelf verdween door het opleggen varj

doekjes met warme Wyn. Dit zelve hebbe ik

ook waargenomen ten opzigte van de Vlakken

aan het Lighaam van een Kind. Het gebeurt

pok aldikwyls,datzig de Moeder verbeeldt een

Moortje gebaard te hebben , en dat zy de zwarte

gedaante naar deeze of geene beroeringe van den

Geeft weet te plooijen: maar als de zaake onder^

ïogtis, ziet men dat eene moeielyke Baaringe,

of de Navelftreng, die zig om den Hals van het

Kind geflingerd hadde , de bruine koleur van het .

Aangezigt hadden te weege gebragt , die zo ,

wel , als alle de overige gemelde Wandal tighcr

fden j eene fchielyke geneezing toelaat. Zelfs

X. Deel. heb-
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hebbc ik gehcele zwarte Kinderen als wonderda-

dige Voortekens, met ée onderfcheidene voor-

fpellingen der Matroonen en beoordeelingen uit

hunne inbeeldingen , hooren uitleggen ; dog wa-

ren decze Kinderen een dag of twee voor de

Geboorte geftorven ; terwyl de Moeders zonder

hulp gelaten waren, moeften de Kinders aanvan-

gen te verrotten ; moefte de Baarmoeder Kan-

kerachtig worden, en dus het gcheele Kind ecné

zwarte Kleur aanneemen. Indien de Geboone
langzaam is en het Hoofd lange in het Bekken ge-:

klemd wórdt, krygt het Hoofd eene wonderly-.

ke, langwerpige en te zamengedrukte figuur; de

Huid vangt aan te zwellen , en loopt in de ge-

daante als een tweede Hoofd of eene Kap op , die

van de gelykenilTe den naam krygt van een Mun-
nikke. Ruiters, of Vrouwe Kap, of van iets an-

ders, naar het te pas komt. Ik zoude hier van

meerder konnen bybrengen, indien deeze Blader-

ren eerder voor Beuzelingen , dan voor Redeka-

velingen gelchikt waren.

Wie zjoude zeggen, dat zogenaamde Moeder-

tekens ook eerft na de Geboorte in Menfchen

voor den dag kwamen en gevormd werden? zo-^

danige hebbe ik gezien op plaatzen , die voor^

na de Geboorte wit wierden. Ook heb ik vee-

Ie Breukagtige Gezwellen en Navel-uitzakkin-

gen ^ enz. zien ontftaan; die men tog ook al on-

der de Moedertekens telt.

Tot de gemelde oorzjjken der Moedertekens

'i- i kon-
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konnen 'er niet weinige worden t'huis gebragc.

De overige moet men tot de eerfte foort van bo-

vengenoemde oorzaken, te weeten tot de Ont-

fangeniffc zelve , betrekken-. Daar omtrent is

dit kortelyk myn Gevoelen. De waare Wan-
ftaltigheden , die Moedertekens worden gehee-

ten, verfchiilen alleen in trap van Wanfchepzela

In zulke Moedertekens is een gedeelte van de

Huid uitwendig niet naar de naturelyke regel'-

maat van het overige gefteld : in Wanfchepzels

ontbreekt iets aan de Ledematen of Ingevvandeni

In êie beide Naturelyke Gebreeken , zo als mep

dezelve noemt , is een ongefchiktheid van het

Lichamelyk Maakzel of Samenftel. Men ziet de

Moedertekens en Wanfchepzels , wanneer iets

gebeurt, dat fterker werkinge doet , dan die ver-

anderingen zyn, die de gevormde Vrugt toelaat;

waarom deeze Gebreeken zeer gevoeglyk tot de

eerfte beginzelen der Vorminge zelve gebragt

worden. Laat ons dan, op welke wyze het

ook zjj. zoeken te voldoen in de gebreeken der

eerfte Vorminge na te fpeuren. Dan zoudea

Avy onderzoek moeten doen op alle in onze

Eeuw zo dikwyls voorvallende twiften^ noopens

den oorfprong der Wanfchepzelen ; wy zoudea

de bewyzen moeten overweegen, en wv zou-

den die Onderftellinge , welke het naaft aan de
waarheid was , moeten uitkippen ; indien wy
deeze geheele Zaak wilden afhandelen. Dog
2ioude ik, (zo ik my niet bedriege,) geheel- ea

X' Deel. j^
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al van het oögwerk afdwalen > indien ik my in

die uigebreide ondernccmingc wilde inlaaten.

Hcc zy ons genoeg j dac wy denzelfden oor*

fpronk voor de Monfters en Moedertekens uit

de eerfte Ontfangcniflc bepaalt hebben. Ook zal

niemand gemakke]yk de Monfters van de kragten

der Inbeeldinge doen voortkomen, wanneer hy

haarc inwendige geftekeniiTe weet ; terwyl de

voornaaraftc gebrceken van de meefte Monfters

en Wanfchepzels , meerder in de inwendige In-

gewanden fchuilen, dan in de uitwendige Ge-

daante. Het zoude eenc oneindige moeite iyn^

dit alles door byzondere Voorbeelden te betogen,

waar toe ieder byzonder geichikte Ontlcedkun-

dige befchryvinge van Monfters kan ftrekken.

Zelfs worden in zommige Misgeboorten eenige

gebrecken der Ingewanden waargenomen , die

met de uitwendige Wangeftalte ter wereld geen

overeenkoraft noch gelykenifle hebben, en die ge-

heel en al niet afhangen van het uitwendige

Gebrek. Het welke ons ook veele Ontleedingert

van Monfters hebben aangetoond. Terwyl dit,

tiu, zodanig is, en de Gebreken der Ingewanden

(voornamentlyk de zulke , die niet wegens eene

uitwendige figuur beftaan, of gemeenfchap met

dezelve hebben) met zommige uitwendige Voor-

werpen, die den Geeft van de Moeder ontruften

,

pp geenderlei wyze konnen vergelecken worden,

:nog dat ook de Moeder in ftaat is, wanneer haar

Geeft ontroerd is, met eigen -Hand haare Inge-

U wan"
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wanden te kennen aanraken , begrype ik waarelyfc

niet, mee wat regt dat die Gebreken tot de kragc

der Inbeeldinge konnen t'huis gebragt worden?

Ik denke niet, dat ik hier eene ruimere Ver-

handeling nodig zal hebben, om het gewigt van

myne bewyzen te doen doorzien. Welke Ge-

ra.jedsbeweeginge, zeg eens, is in ftaat de beide

Nieren tot één Lichaam te zamen te doen groei-

ien : Darmen aan elkander te hechten , als ook

de Muedcr-Schcede
, geheele Rompen en Hoof-

den? Het Hart, groote Slag- en Bloed-Aderen

,

die 'te zamen gegroeid zyn , enz. Gebreken van

Lever, Milt, Darmen, Longen, Herffenen en

andere: eene dubbele Hol-ader in een Lichaamc-

je,*en andere diergelyke Ongefteldheden te ver-

oorzaaken? Maar: zullen wy dit nog verder uit-

rekken : daar zelfs in Planten en redenlooze Die-

ren Wanftakige en Monftreuze Gedaantformingen

voortgebragt worden , die ten eenenmaale gelylc

ftaan met de Moedertekens onder de Menfchen ;

en in welke het ons zelfs niet vryftaat om een ze-

ker gebied van eene Ziele, Hartstocht of Aandoe*

riinge van den Geeft, te denken.

G.
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1 B E R I G T
WEGENS DEN

KOMEET
OF

STAARTSTERi
~' VAN 't Jaar 1764,

DOOR DEN Heer

N. S T R U Y C li,

iJd van de Koninglyke Sociëteit van Londen, van ds

Hoilandfcbe Maatfchappy te Haarlem, en Korre-

fpQT.dent van de Koninglyke Akademie der

Weetenfcbappen van Farys.

IN 'c begin van *c gemelde Jaar is een Komeet

verfcheenen, "waar omtrent my de Heer Mes-
sier, op myn Verzoek, in een Brief van den

3 Maart 1764, de volgende Waarneemingen heeft

medegedeeld, welke door hem met een Newto-

niaanfche Teleskoop van vyfdhalf Voet langte,

en met een Mikrometer voorzien
,
gedaan wa-

ren: zo dat hy niet twyfelde, of dezelven zou-

den zeer naauwkeurig zyn.

. WAAR-
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Waarneemingen' op den Komeet van

1764^ in 't Ohjertator'iunï van de Zee-Vaart

te Parys, van den 3 yanuary tot

den II Fehruary-,

1764

Jan.

3

10

WaareT.IMid.fyd]Afc. recia.j Declin.

U. M. S. \U. M. S. \Gr. M. S.

9.24.33

15- 5, ^

11

14

IJ

lö

18

19
20

22

29

30

icb

4
7
8

^6.10.39
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6.43.27

17.48 13
IP.28.33

17. 7-5-8

9,29. 9j536.29.16

IJ- 9,47 239 45-3»
18.53.42,241.56. 1

Gr.M. S

58.32.58
58.51.29

59. 2.54

16. 18.28305.57.17
1841.44:306.22. 2

6.51.311308 14.2'

17.56.28,309.48.57
r{.r36.48 3C9-50 42
17. 17.22 316.59.44

18.32.53

5-43-H
7-13-Ï5

6.46.21

7.26.11

5-40.32

:k42.Ui

5-5 2.48

7 2251

^ 4-45

742. 8

0.50.2c

5.49.5c

G. 2.52

5- 57-53
6.30.23
6.16.2c

öi 14.49

44.23.10

44. 6,14

4245-45

4J-2M/
41.22.54

34.37-35

Zod.Lengte.'N.Breeti;

T. Gr. M. S.

6. 11.37. 16

6.1449. 7
6.17. 9.14

10.29. o 38
10.29.15.54

ïi. 0.21,59

Gr.M. S,

7^-53.4^^

74.22.13

6ó.4!.4t

60. i 8.20
58.28.49

II. 1. 7. o
II. I. 7.3/

n. 4.23 15

317. 5.44h4.3o-37;ii- 4.25.22

3^7-53 2f33-39.23!n. 5. 8-47

317-59.44

31930. 7

359.3237

6.56,1

7-35-58
5-'^i- 8 3^^;^
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ro4 Bbrigt wegens den Komeet

. By deeze Waarnecmingen was gevoegd de

Bepaaling van den Weg door den Heer Pinürè,

als volgt.

1. De Plaats van de Klimmende Knoop vaa

Ariés, 3 Tekens 29 Graaden 20 Minuuten

6 Sekonden.
«

2. De Helling van de Kring, 53 Graaden 54
Minuuten 19 Sekonden.

3. De Plaats van *t Perihelium, o Tekens 16

Graaden 11 Minuuten ^% Sekonden.

4. De Logarithmus van den Afftand in 't Pe-

rihelium van de Zon 9. 751 41 5: dat is

56417+ deelen, waar van 'er icxx;oo zyn,

in de AlTtand ^c^ Aardkloots van de Zon.

5. De Tyd dat de Komeet in 't Perihelium

geweeft is, den 12 February, 10 Uuren 29

Mmuuten , Middeltyd volgens de Meri-

diaan van Parys.

6. De Loop, uit de Zon te zien, tegen de

Order der Tekenen.

De Heer M*essier meldde, in de gedagte

Brief, dat deeze Elementen afgeleid waren uit

zyne eerfte Waarneemingen , zonder nog de laat-

ften te gebruiken : zo dat die Bepaaling eeni-

ge verandering zou kunnen lyden. Hy zou de-

zelve aan ray toezenden , zo dra gemelde Heer

zyne laatfte Waarneemingen daar toe gebruikt

zou hebben.

Ge-
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Gemelde Theorie nagerekend zynde, hebben

wy bevonden, dat 'er een te groot verfchil in

was met de Waarneemingen , om de Correétie,

volgens rayne Manier , toe te laaten. Ik heb

derhalve, om geen vergeefs werk te doen, daar

van afgezien, verwagtende, dat de Heer Mis-
siER my de nadere Bepaalingen zond ; doch

zulks tot heden toe niet gefchied zynde, befloot

ik evenwel decze Waarneemingen, ten dienft

van de genen, die luft hebben om daar in te wer-

ken , aan 't Licht te geeven.

Het komt my ondertuffchen vreemd voor, dat

de Theorie door de laatfte Waarneemingen ver-

beterd zou moeten worden ; want , indien de

verkoozen Waarneemingen naauwkeurig zyn

,

en de Weg behoorlyk daar uit is bepaald ; zo

moet dezelve, in de Berekening , nagenoeg over-

eenftemmen met alle d^ overigen, en niet, meet

dan een halve Graad daar van verfchillen.

WWVWWVWwV

X. Deel. Kk a AAN-
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DE groote Verfcheidenheid der Schepzelerj

op den Aardbodem verhindert niet , dat.

men 'er ook in verfchillende Wereldsdeelen vindt,

die van een zelfde Geflagt en Soort zyn, en geen

weezentlyk verfchil hebben dan in de Grootte en

Kleur. Zulks blykt in de> Menfchen en Vier-

voetige Dieren niet alleen, of in de Vogelen en

eenige Kruipende Dieren, raaar ook in de Schcp-

zelen , die niet woonen dan in het Water.

Vindt men geen Walviflchen in alle deelen

van den Oceaan ? Haaijen , Dolphynen en Bruin-

viffchen, zo wel in de Zuid- als in de Noordzee:

Robben en Zeehonden op de Stranden van 't Land

van Magellaan niet minder dan op die van Groen-

land? Kabeljaauwen zyn, aan 't Eiland vznjfuan

Teruandez^ dat beweften Amerika, in de Zuid-

zee, tuffchen de 33 en 34Graaden bezuiden de

Linie legt , niet minder overvloedig dan op de

Banken van Teneneuvs , en van een vreeslyke

grootte (*). Gelyke eetbaare Viflchen , als in

de

(*) Zie jinfins Reizen, Amfl. 1749. bladz. 117.

(t) f^oyage d'Uiloa. Tam. I. Part. 2. Livi. 1. Chap. IK,

pag. 485, 4S6.
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de Rivieren van Spanje , Konings - Vijch wegens

de lekkerheid genaamd , worden in de Waceren

van Peru , aan de Zuidzee ,
gevangen (f).

De Belchouwing van de Viffchen , hier nevens

op Plaat LXVII. afgebeeld, bragt my tot

deeze bedenkingen. Den eenen (Fig. i) had ik

voor cenigen tyd gekogc, onder den naam van

een Vifch uit de Berbiesjes , en dus houd ik hem

voor een Weftindifchen ; niettegenftaande hy

,

in alle opzigten , zo overeenkomftig is met een

Vifch der Middellandfche Zee , dat ik niet

fchroom', hem tot de zelfde Soort te betrekken.

In het onderzoek der VilTchen ,die open Kieu-

wen hebben, is, behalve de plaatzing der Buik-

vinnen , ook de Telling der Vinftraalen of Been-

tjes der Vinnen van dienft , om het Geflagt

en de Soort te ontdekken. Deeze behoort tot

den Rang van Linn jeus , waar aan die beroem-

de Autheur den naam geeft van r^orrtcia; om
dat de Buikvinnen , die de Viffchen als tot Poo-

len fchynen te dienen , onder de Borftvinnen

,

en dus aan de Borft geplaatfi: zyn. Jk zou hem

naauwlyks tot het Geflagt der Lipviffchen heb-

ben durven t'huis brengen , indien de kundige

Heer Gronovius niet opgemerkt had, dat ge-

melde Ridderde gefchubdheid der Kieuwendek-

zelen verkeerdelyk tot een Kenmerk ftelt van dac

Geflagt (§).

(J) Zie het gene ik daar van aangetekend heb in het

X. Deel< Kk 3 VII.
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Onder de Soorten, naamelyk, van de Lipvis-

fchen, die de Staart onverdeeld hebben, zag i|c

uit de telling der Beentjes van de Rugvin aan-

ftonds, dat dezelve moeft behooren tot de veer-

tiende of vyftiende Soort, indien hy tot eenige

derzelven te betrekken was. In de Rügvin , die

zig van 't midden des Lighaams tot naby de Staart

uitftrekt , heeft hy , van vooren af geteld , 9 Door-

nen of ftyve, fcherpe Beentjes, die gevolgd wor-

(den van 12 llappe Beentjes y *t welk dus 2.1 Vin-

ftraalen in dezelve maakt. In de Borllvinnen

vind ik ;2 Beentjes die getakt zyn, in ieder co

6 dergelyke in elke Buikvin. Deeze Beentjes

zyn, eigentlyk, op de helft der langte als in

tweeën gefpleeten of verdeeld en dusdubbeld uic-

loopende. De Aarsvin heeft 13 Beentjes, waar

van het eerfte alleen Doornagtig ftyf is en fpits.

In de Scaartvin tel ik 15 Sraalen.

Het fchynt my toe, te zyn de Vifch, ytdis

genaamd by de Ouden, dien Linnjeus tytelc

Labrus later'ibus cerulescennbus ^ Vit/d longttU"

(hnal't fulv& itirmque dentatd'. volgens myne Ver*

duitfching , Lipvisch, die de Zyden hlaanwagtig

ieeft ; het Lyf, overlattgs , met een GouJgeekn

hand ^ die wederzyds getand is, pronkende. Ik

heb reden gegeven , waarom ik hem yonkervijch

noem, en tevens wac de oorzaak kan zyn van

de

VII. Stuk der Natuurtyke Hijloris , bUdz. 406. Of
ZScpb, Gronov. Fafc. J. pag. 70.
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•de verandering van Kleur (*) ; alzo meti hem

thans niet voorden fierlykften der Europeaanfch€

Viffchen zou howden.

Zonderling groot is de verlcbillendheid , daar

omtrent , in de Onderwerpen, die tot deeze Soort

betrokken worden. De Heer Gronovius hadt

dezelve te vooren genoemd; .Labsiüs,V/6 lang-

wsrpg is en zzvartagtig .^ hehbefide .aan de Zydett

4ett witte gegolfde Stre&p^ die hsm bont maah , en.de

Staart onverdeeld. Tiiacs noemt zyn Ed. dezelye

•Lab RUS tret den Kop Jcberpagtig ^ en wederzyds

een goudgeels Streeft dte getand ts ^ overlangs.%

de Staart. egaal hebhende. Veel eenvoudiger hadc

Art EDI deeze Soort getyteld, Labrüs "van een

Handpalm lang 3 bont , met twee grootere Tanden,

Myn Vifclije is meer dan zes Rynkndfchc Dui-

men lang, en heeft de Aarsvin , als die uitgezet

is , byna een half Duim br^ed. In de iRugvin

vind ik opmerkelyk,dat het voorfte gedeelte derr

zelve zig byna een Dujm breed kon verhetFen. ïfl

de Bek zyn^ zo, boeven als onder, twee lönge

fcherpe kromme Tanden zigtbaar^ die nevens zig,
'

om laag , verfcheide kleinere hebben , allen fcherp

en zeer wit. Op ieder Zyde is, behalve de gcr

golfde Band of Streep, die cene geelagUge Kleur

heeft, een Purpeiagtig bruine Vlak, van een iialf

Duim lang, zeer zigtbaar, en boven dezelve is

de Rug van dergelyke Kleur; gelyk ook de Buik

voor

() Zie het zelfde, bladz. 420.

X. Deel. Kk 4
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voor de Aarsvin; zynde dezelve, voor *t overi-

ge, glanzig bruin geel.

Die laatfte doet hem zeer gelyken naar den

Vifcbj dien de Heer Klein befchryfc en af-

beeldt , onder den naam van M^n as, „ met een

5, bleek paarfcheVlak op Zyde, deKieuwenvliei

5, zen,de Keel en Buik tot aan de Aarsvin toe^

5, insgely ks Paarfchagtig", enz. De Onze heeft aan

de hoeken der Kicuwendekzelen ook een Purpe*

re Vlak, en komt voor'c overige volkomen over»

een met de Afbeelding van den yu/is van Sai>

vianüs, by WiLLOüGHiïY, die te Genua en

daaromftreeks gemeen is, wordende D(?»z^///«fl en

Zigurella genoemd van de Italiaanen.
'

De andere Viich (V'tg. 2,) uit het Kabinet vaft

den Heer W. van der Meulen, die my ver-

zekert dat dezelve uit de Wcftindiën is geko-

men , behoort tot den Rang der genen , dien de

Heer LiNNiEUS Abdom'mahz noemt , om dat de

Buikvinnen, ageer de Borftvinnen , aan den Buik

geplaatft zyn. Hy kan niet t'huis gebragt wor-

den , dan tot dat Geflagt , waar aan hy den naaru

geeft vanCö/'/'m, wy dien van Meirslang. Hy
fchynt eenigermaate overecnkomftig met de twee-*

de Soort, oï Cobitts Barl/atn/a, dat een Vifchjc

is , in Europa bekend en by ons Bermtje genaamd j

by de Duitfchers Grundd. Zulke VilTchen , diê

zeer lekker tot Spyze zyn, heeft Fredf.rik de

I, Koningvan Sweeden, uit Duicfchland doen

pvcrbrengen en planten in hec Meir, waar aan
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#e Stad Stokholm gelegen is. De Duitfchers npe-

men ze ook Sm&rls en Smeding^ gelyk ik aange-

merkc heb (*) , deEngelfchen JUochs, en de Fran-

fchen Loohe franche.

De befchryving, die van het Bermtje gege-

ven wordt , komt vry naauwkeurig met dezen

Vifch overeen, uitgenomen de grootte, als zyn-

de hy ruim agt Duimen lang , en meer dan eeii

Duim breed: daar de grootile langte van onze

Bermtjes, volgens den Heer Gronovius, niet

meer is dan vier Duimen en de breedte een half

Duim. Het kan wel zyn , dat deeze Viich in

Weftmdie wat grooter valt. Hy heeft he? Lyf

taamelyk dik en rond, doch hooger dan breed,

gelyk ook den Kop, die klein is, met de Boven-

kaak voorby de Onderkaak uitfteekende. De zes

Baardjes aan den Bek zyn zeer kort. Het Lyf

is geelagtig van Kleur, doch met een bruine Rug
en een breede bruine Streep, overlangs op de Zy-

den. Voorts is het geelagtige, zo aan het Lyf,

als aan den Kop, Vinnen en Staart, met derge-

lyke ronde zwarte Vlakjes , als Sproeten , be-

fprengd , welke aan de Grundels der Duitfcher-en ,

en de Loches der Franfchen toegefchreeven wor-

den ; de Rugvin ftaat iets nader aan de Staart dan

aan den Kop ; de Navel veel agterlyker dan hec

midden van 't Lyf, en agter de Buikvinnen, die

onder de Rugvin geplaatft zyn.

Wat

(*) Zie het VIII. Stuk der Natuurlyke Hiliorie, bh 94.
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Wat de Vinitraalen pangaat : ik vind die vry

wel, met de Telling van Artedi overeenkoni-

itig. In de Bority|anen zyfl i^, in de Rugvin 7,

in de BJkvin en Aarsvin ieder 6 , en in de Staart^

die aan 'c end rond loopt , 16 Straalen door my
geteld. De Heer Gkonqvjü$ , 't is waar,

b^ft in de Borllvinhen maar yyf Beentjes; doch

die Vinnen zyn meteen zo harde Huid bekleed,

dat men ligtelyfc in de: Telliflg ,kan verfchilien,

en neemen twee voor één of één voor twee.

Artedi hadt te regt deeze Qrundels gehragt

(pnder de Viflchen , die flappe .Bepntjes in de

Vinnen hebben of ongedoornd zyfi.-; Mahcoptt'

rygi't ofSlapvinnen genaamd. Gp.piv' qvius brengt

ze thans t'huis tot de genen, welker Kieuwen

flegts met een klein Gaatje open zyn, en die daar-

om van ZynEd. BranchioPegf geiyi^ld worden » in

ondcrfcheiding van de genen, welken hy Braitr-

chiales of Gekieuwde Viffchen noemt. De Kieu-

wen zyn in deeze Vifch weezentlyk gedekt of

de ïCieuwendekzclen zyn,te;gen gewoonte, van

onderen geflooten met een fterk Vlies , 't welk

dcrzelver opening vry veel vernaaijwt en ölqxï

Vifch bekvvaarntr maakt om, zonder hinder, door

de Modder te kruipen : want dat dit de Eigen-

fchap van deeze Vilïchen zy , geeft de Huogduit-

fche

(*) Van een zelfde Soort betekent , volgens- de He-

dendangfchen , zodanige Dieren , die met elkander Paa-

ien en Voortteelen. Hoe ver dit in de Viffchen gaa, en

of
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jfclie naam eenigermaate te kennen :, en dit wa^

de reden, dat ik: ds Vierde Sooxi MoJc/er/^ru^per

noemde. Of men ze in de Weftmdiën ook tot

Spy ze gebruikt, is my onbekend.

Ik voeg hier nog de Afbeelding (F/^. ,3).by

van een Vifch, welken my ,de Heer VV. v,a,^

DoE.vE&EN, Hüoglecraar in de Geneeskunde

te Groningen , daar toe verllrekt l,ieeft. Dezelve

behoort zekerlyk tot het Gcflagtjder MBUlvAIr

ï.EN of *SV///r/ van Linn/eus, Xüi in 't byzon-

der tot dat der Mypj of BaardyiiTche.n van Gröj-

Novius; dus wegens de Baardjes , welken de

meeften veel in getal , en fommigen zeer lang.j

aan de Snoet of Bek hebben , genAïimd. Zyn.Ed>

fcheidt dczelven af van d.qn gewooneo Meiri'al of

Silurus , daar ly ook weezentlyk vry veel van

yerfcbillen ;
gelyk cj'"^ «ie de Afbeeldingen ,

welken ik in h-et VIII. Stuk der Natuurlyke

Hittorie, op Plaat LXIV. Fig 2, §,. daar

van gegeven heb , blykbaar is. Het fchynt mj*-

toe, dit deeze Viffchen een nieuw bewys uitLe-

yeren, aan den eenen kant yan de overeenkomft

yan fommigen in de Wateren van verfcheide We-
reldsdeelen : aan den anderen kant van de ver-

fcheidenheid der Vinnen , in Viffchen, raooglyk,

van een zelfde Soort (*).

De Baardviffchen zyn de zodanigen, welke in

de

of dit ook veranderingen kan veroorzaaken in de Geftal-

te , is nog ontnei^end*
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de Weftindiën B/igre genoemd worden of Bagger-

Virch , en waar van zeven Soorten aangecekend

zyn en zeer ruuw afgebeeld in 'c Werk van

WiLLouGHBY op Plaat H 7. Uit anderen blykt,

dat dergelyke Viüchen ook in de Middellandfche

Zee gevonden worden (*). Geene der Afbeel-

dingen egter, welke daarvan voorkomen: geene

'-der Voorwerpen, welke de Heer van der
•Meulen uit de Weftindiën heeft; fcbync my
•de cigentlyke Geftalte van deezen Vifch regt uit

te drukken, die naaft overeenkomt met de Af-

beelding, welke van een Soort van Bagre, dien

men zig verbeeldt de Eerfïe te zyn van Marc-
g'raaf, in het Werk van Willoughby ge-

geven,, en, dat Til eer is , Pojtie-Vijch getyteld

"wordt (^).

Deze Vifch , naamelyk , die in Kleur en Ge-

daante veel overeenkomt met den genen , welken

de Heer Gronoviüs uit het Kabinet van den

Heer van der Meulen befchrceven heeft (t)

,

verfchilt daar van door het getal der Baardjes, die

ook zo lang niet zyn, en inzonderheid doordien

de

(*) Zie Rus s EL. Hift. of Alepp» en de Reizen van Dr.

Hasselquist. Ook de aanhaalingen van den Heer

Grokovius, en onze Nat. Hijiorie^ ais boven, YHI.
Stuk, bl. 117, 118, enz.

U) Hillor. Fijcium. Oion. 16Z6. App. pag. 4. Tab. 6.

fig- 3-

Ct) Zoopbyl. Gronov. Fafc. I. pag. 124, 125.

(Ij Dit zelfde zal de Ridder LiNNSiUs op't oog heb-

ben,
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de eerfte Straal van de voorfte Rugvin niet als een

dunne Draad uitloopt; maar dik is, hoewel taa-

raelyk lang en ftevig, zig als een fcherpe Pen ver-

toonende; waar door men begrypen kan^ dat ie-

mand ligtclyk gekwetft kan worden
,

gelyk van

de Weftindifche Bagre of Bagger-Vifch verhaald

wordt, zo wel als door deagterwaards zaagswys

getande Beentjes aan de Borftvinnen , voor welken

dceze, wederzyds, nog een ander Beentje heeft.

Men merkt aan , dat die Wonden, door de opfcheu-.

ring waarfchynlyk,niet ligt geneezen C|).De kleinig-

heid van de agterfte Rugvin is aanmerkelyk, en

zou haaft doen denken om de tweede Soort van

Bagre ^ die voor den Katvifch van Catesby ge-

houden wordt, C^e meer om dat hy ook twintig

Straalenj of daaromtrent, in de Aarsvin heeft,

en de agterfte Rugvin zig als een Vetvinnetje

vertoont;) zynde de negende Soort van Lin-

NiEUS C§) : doch ik ftel het niet onwaarfchyn-

lyk, dat in de Bagger-Viffch en dergclyke veran-

deringen kunnen plaatshebben, als in deChinee-

fche Goudviffchen zo aanmerkelyk waargenomeit

zyn

ben , wanneer hy-, van de Tiende Soort van Silurus fpree-

ke-nde, die hy Clnrias tytelt, 'er op 't end byvoegt : ld

Nilo venenatus radio dentato peünralium. De kortheid van

zyn Styl geeft dus aan 't woord renenatiis een geheel an-

dere zin, dan men tremeenlyk daar doof verftaat. Men
zal duidelyk een Pyl , die enkel door opfcheuring kwetft,

van een , die door de Wilden vngiftigd is , onderfcheideifc

(5) Zie Natiiurl. Hijiorie , VUL Stük, bladz, 112,

X. Deei»
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zyn (*). Ook kan 'er j door uiterlyk geweld j

by Toeval verfchll ontpLaan, zo niet in 'c getal,

ten minde in de langte van die zeer dunne Baard-

jes aan den Bek.

Genielde Hoogleeraar mcidc my, daC zyn Wel
Ed. deezen Vifch, in 'c vobrleeden Jaar, gekogt

heeft uit een Kabinet, 't welk meeft bcftondt uit

Weftindifche Viflchen. Dezelve zal dan waar-

fchynlyk tot die Bagres behooren , welke men

aldaar voor eetbaare Viflchen houdt. Ook heeft

hy byna geen of niet dan zeer kleine Tanden.

De Kleur is thans Zilveragtig wit, met de Rug
uit den bruinen , en de Vinnen een weinig naar

't geele trekkende. Hy is, gelyk de twee an-

deren ,, nagenoeg in de natuurlyke Grootte afge-

beeld: doch uit andere Berigten blykt, dat d«

Bagres y in Weftindie , wel zo groot , ja groo-

ter vallen dan onze Schelvifichen Cf).

H.

(*) Het zelfde , bladz. 405. Ik heb zodanig een

Goudvifch leevendig doen afbeelden op Plaat LXVII,

van dat Werk, die met een dergelyken Hoorn of Doorn

op de Ru;; gewapend was , en de Knobbel nan den Wor-
tel dervooifte Rugvin van deezen Baardvifchj fchynt my
ook iets wanftaltigs aan te duiden.

(f) Op de Rivier van Gui'.y^quil, in Peru, vangt nen,

ze van een of anderhalf EUe lang. Foyage d'Ulloa, Tom.
I. Livr. IV. Chap, IX. p. 171.

NA-
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T>Y den aanleg van dit Werk, nu tien Jaareti geleeden^.;

'l

-"^ is het Ontwerp geweelT:,uit de nieuvi'fte Werken va».H

de AkademiSn en Sociëteiten van Europa de aangenaam-

fte en nuttigfle V^ertoogen uit te kiezen, betrekkelyk zo

op de Natuurkunde en Natuurlyke Hiftorie , als op de

Geneeskonlt en 't gene daar toe behoort. Deze Arbeid,

hoe gemakkelyk in den eerllen opflag voorkomende

,

werdt moeielyker bevonden, dan inen dagt. Onder zuik'.

eén menigte van Stukken, door de uitmuntcndlle Gcellca

van Europa met een' HedendaagfcheKunJighc'id bewerkt,

en veelal tot het behaaien van Ro^m uitgegeven, zoa
roen ligt onderftellen dat naauwlyks mis te taften zy.

Ondertuflchen bevondt men welhaail, dat het uitkiezen

der Verhandelingen een geheele Studie vereifchte: veelen

vóldeeden aan ons Oogmerk niet: eenigen waren te uit-

l
N gebreid, en dus diende men 'er een Uittrekzel van te

maakcn , 't vvclk niet alleen ai te wcrkelyk viel , mnar ook
onvolkomcner is : fommigen moetl men om de Piaaten

nalaaten te gebruiken. JMen zag Vertoogen ter baan ko«

men , die het voorheen geopperde omver itieten ; anderen

die Aanmerkingen, vereifchten , en dos werdt de Arbeid,

hand over hand , verzwaard. Ten anderen werden de

Nieuwfte Werken van de Akademiën en Sociëteiten van
Europa, waar uit het Ontwerp was onze Verhandelin.

L gen te kiezen, niet op zyn tyd bezorgd: Ja, dat meer :is,

f eenigen oordeelden zelfs, dat het geheele Ontwerp ver-

anderd moeit worden.

L Hier by kwam , dat , federt de eerfte Uitgaave van dee-

ze Uitgezogte Verhandelingen, verfcheide Werkjes aan

't licht gegeven zyn, die, hoewel niet volkomen op een

zelfde leeft gefcboeid , nogthans in dergeiyke Wateren
vifchten , en dus op de een of andere manier dit Werk
fcheenen te benadeelén. Men diende, ten nünfte, na t»

zien, of de Vertoogen , die ik nuttig oordeelde te gebrui-

ken, ookVeeds in 'c Nederduitfcli uitgekomen waren, en

dit maakte geen kleine bekmmering.

Ondertuflchen was de geheele Behandeling eg het be-

üuur op myne fchouders neergedaald. Eenige Heeren

X. D E-E L. had.
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hndJen wel de goedheid, van nu en dan dit Werk te be-

gunftlgen met Stukken van hun eigen Opftel of Vertaaling;

doch dit was zeldzaam , en bovendien werdc 'er myne
Keuze der Verhandelingen van de buitenlandfehe Geleer-

den niet weinig door verhinderd : inzonderheid wegens

de Plaaten : waar van maar een bepaald getal in de drie-

Maandelykfe Stukjes ingevoegd kon worden.

De overweeging van dit alles heefc my rnynen Neef
den Boekverkooper , onlangs overleeden , voor eenige

Jaaren reeds , doen voorlieilen, of het niet raadzaam

ware, die Werk af te breeken, welks Vertiering door zo

veele dergelyke Werken , die meer fmaak fcheenen te

vinden by de Wereld, zekerlyk benadeeld werdt: doch
zyn Ed. fcheen hetzelve liever aan te willen houden, tot

dat 'er Tien Deel en van aan 't licht gegeven waren.

Dit nu zo zynde, zullen wy hetzelve befluiten niet een

Algemeen Register, waar door de Onvolkomen-

heid, van niet gemakkelyk te kunnen vinden 't geen men
zogt, niet weetende, in welk Deel het te zoeken ware»

zal weggenomen zyn. Indien ik hier door de Heeren,

die het hunne im en dan toegebragt hebben , om dit

Werk te verfieren met Vertoogen van hun eigen OpQel

of Vertaaiing, eenig Pleizier gedaan heb: indien myne
Behandeling hun eenig Genoegen heeft gegeven: zy zul-

len niet kwaalyk neemen , dat ik thans verklaar, hoe,
boven en behalve veele Vertaalingen en Aanmerkingen

j

onder anderen ook van myn Opftel zyn verfcheide Ver*

toogen, van tyd tot tyd, uit Liefhebbery , door my
daar in gevoegd,- en met de Letter H getekend.

Den 15 November ^^ ^^ *^^

1765. M. HOÜTTUYN*
Mei. Do£ior te Amjlerdam*

ALGE-
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TIEN DEELEN
V A N i) I T W E R K.

Dewyl de Getallen der Stukjes , in iveïken dit Werk oni

't yjerendeeljaars is uitgegeven , by 't inbinden ver-
divymn : zo, zyn alleen maar de Nommers der Deeleh
en Bladzyden aangeweezen.

A.
,

[
' A airen van de Gerft. Der-

' -^ zelverfamerilttilIing.VH.

224. verandering door de
Kanker. 228.

Aal en Paling,, derzelver ver-

fchiilende Kenmerken. 1.

_ Ï52-
, ^

Aalbeziën (zwarte) waar toe

dicnAig. III. ;59g. Derzel-
ver Geneeztnde kragt is

zeer geroemd geweetl. VIII.

565.
Aambeijen. Middelen daar te-

.
gen. VIII. S'i6.

Aaniborfli^Iieid. Middeltn
, daar tegen. VIII. 524.

Aanbrandiog der Spyzen hoe
te beletten. IX. 584. De-
zelve, il) zekere trap, is tot

het Braaden dienftig. 504.

De Spyzen worden 'er hit-

zig door. 595-
Aangezigr. Wonden van het-

zelve beft zonder Hechting
te geneezen. IX. 78.

Jtankleeving (wonderbaaily-
ke) door de Elektriciteit,

uit Wryving geboren ,

yoortgebragtin Zyden Kou-
fen,-lX. 515. io.ZydenLin-
^. DüEL.

ten: 529. in Glazen Ruiten
aan eikander. 533.

Aancrekking. Beknopte His-
torie en Oordeel van en
over dezelve door den Heer
HöLLMAN. I, 23—43, 300
— 312.396—414. Aanmer-
kingen daar op gemaakt
door den Vertaaler. 415

—

438. Dit Woord is van de
Scholaüike Philofophen, zo
't fchynt, afkom'ftig. 2.4.

Het begon , in de voorgaan'
de Eeuw, meeren meer ia

gebruik te komen. 26- Zy
k.an in eene M^'iskimdige eü
Natiiurlyke Aantrekking on-

dcrfcheiden worden. 300.
Verdediging der Natuurly

. ke of weezentlyke Aantrek-
king der Lighaamen door
P. VAN MUSSCHENEROEK.
303. Derzelver beftaanlyk-

heid onderzogt. 30f>, Zy
wordt uit fommige Ver-

. fchynzelen opgemaakt door
eene niet genoegzaam ze»

kere Rcdeneering.. 400.
Newton heeft zulk eene
weexcntlyke Aantrekking
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niet beoogd. 420. Men
heefc zyn gebruik van 't

woord jiantrekking ver-

keerd opgevat of uitgelegd.

424. Zyne Navolgers wor-
den ook zonder grond be-

fchuldigd. 428. De Heer
MusscHHNBRÓi^K ten dien

opzigte verdedigd. 431. Men
mAg liet Woord Aantrek-

king vryclyk gebruiken. 429.
" Dat een Lijihaam op eeni-

gen aTftand van zig of bui-

ten ziii kan werken, fchynt

niet onu^.ogelyk noch te-

genftrydig te zyn. 43(5.

Aard3;,tige zelfftandigheden

Jiunnen Ëlektriek gemaakt

worden. V'^^I. 204.

Aardappelen, Berigt boe de-

zelven jn Duitfchiand wor-

den geteeld en gebruikt. V.

566, enz. Manier om ze

te planten. 569. Te wieden

en 't i^.oof aftefnyden.572.

Uit den Grond te neemen
en te bewnaren. 573. Hun
gebruik voor de Menfchen
en Beeften. 575, 576. Ma-
nier om Jenever daa'r van
te ftooken. 577. Om 'er

Brood van te bakken. 579.

Styfzél en Haairpoeijer 'er

van tejbereiden. 580,

Aardbceving. Waarneeming
van een kleine doch zon-

derlinge op ''t Eiland Gua-

'daloupe. 615. Eene Aarci-

becving te Genua in Novemb.

1756. IV. 621.
van Allerheilijjen

Dag 1755, en vervolgens.,

Derztiver Uitwerking op
de Wateren in Europa, IX.

494, enz. Zwavelagtige

Dampen daar door in de

Lugt gebragt. 498.. Haars
Oorzaak van de Elektrici-

teic afge'leid, 499.
Aardbtfevingen door den
Zondvloed veroorzaakt.
Vil. 112,

Aardbeijen -Planten. Manier
om dezelven , tcft vrugtbaar-
heid, te behandelen. V. 447.

Aarde. Derzelver Voedende
deeltjes worden in ieder

Plant of Boom op een ver.

fchillende wyze bewerkt
naar den aart van 't Gewas.
VI. 164, enz.

Aarde en Zand kan dienen toe

Brandbluflching, VIII. g^.
Aardewerk belt in de Keuken.

IK. 591.
Aardkloot. Deszelfs gedaante

ot figuur is geen regelmaa-
tig Plat -Bolrond {Spberoide

aplati), zo *t fchynt. I. 349.
Graad van den Middagcir-
kel aan de Kaap afgemeten.

353. Afmeetingen om des-

zelfs Gedaante te bepaalen

,

in Vrankryk. VIU. 495.
Aardkloots middellyn met
den Omtrek vereeleeken.

VI. 126.

Aardwormen, Derzelver Ver-

gelykingnietdenMenfchcn-
of Kinderen-Worm. V. 212.

Zy verfchillen onder elkan-

der, 213. Hun inwendig
Geftel. 215. Manier 'van
Voortteeüng. 217, enz. Hun
verfchil met den Menfchen-
of Kinderen- Worm. S2i,

224.
in ftukken ge-

fneeden , blyven Maanden
lang levendig, 111. 339.

Aarsmaden. Waarneemingeu
aangaande dezelven. IX.

938.
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33S.IIct zyn geen Joni;\Vf r-

pen-df maar Eijeileagcnde

Dieren. 339. Verfchilleniie

Veitooningen omtrent der-

Zelver Geüalte, enz. .3,'4.

Middelen pmze te do'üderi

beproefd. 347.
Acacia, een Egyptifche Hees-

ter, heeft haareGainooten.
IX. 477-

AcHEttv (P. d'). Zyne Proe-

ven , dat het 2ee Water in

een digt geftcpten Bouel

,

op een grcote diepte neer-

. gelaten , door 't Glas heen
gedrongen zy, onwaar of
onmooglyk bevonden. 512
— 542-

iicidwn Vegetdbile. Wat ? I.

uiconÜHm, Zie Napellü;.

Adderen -Beet. Is niet altoos

Vergiftig. X 3Ö1.
" Venyn. Deszelfs Ei-

. genfchappen. IX. s-fS.

Adders kunnen verfcheide

Jaaren zonder voedzel Ice-

ven. 11.279. 't Gehoortuig
in dezelven hefchreeven. V.
325. Hun verfchil van de
andere Kruipende Dieren,

. ten dien opzigte. 32S.
Ademiiaaling. Hoe veel de
Boril in dezelve uitgezet

wordt, volgens Borelli.
I. 278. Derzelver verfchil-

. lendheid in flaapende en
waa kende Menfchei^ on-
derzogt. 313— 323. Wnar-

-. pm flerker , traager en een-

paariger, ge.duurende den
n^iSJaap. 32 [.

A'-.v' ' (zeer moeielyke),

Derzelver oorzaaken na de
dood ontdekt. 292.

Aderlaating. Waamceminjjen
X. Dkel,

omtrent derzelver üitwev-

king. II. 175. Gefchil daar

over belliit. 176., Zy ver-

fneit de beweegiiïg van 't

Slagadcrlyke Bloed. 182 Zy
is gevaarlyk in liwaadaatti'

ge Koortftn. Vlli. 542.
j4dive oïCbacal,ten verfcbeu*

rend Dier in Afia en Afri-

ka, dat voor een wilde Hond
gehouden wordt lil. 392.

Mvi^üs. Deszelfs Proefnee-

mingen met den TvurmaUn,
omtrent de Elcktriiiteit, ver-

klaard. VI. 121—148,200'
— 2 9. _

Mtbiops Mmeralis zeer di^n-

llig tegen Sthurftige Huid-
ziekten. VlU. 'ssS. Zie
Croctts Martis,

Atl'odillen (Geele VVater-

)

fcnadelyk voor de Schaa-
pen. III. 400.

Afneeming van de Zee by
Sniyrna. IX. 25.

Afrappipgen van 't Water ce-

ner Rivier vernnnderen
niet , maar vermeerder.eji

haare hoogte: VI. 179. ten
zy dczeLvcn vtrbaazend
groot waren ; 183. en dan

.
nog maar zeer weinig. 185.

Afzetting van het Scheenbeen.
Zie Scheenbeen.

AcAssoN (Dr.). Deszelfs Be-
jigt wegens de geva-;riyk-

beid van 't inwendig ge-:

hruik der Cicuta of Dolle
Kervel. VIII. 573.

AcRicoLA.Zyn Gev'oelen'oveé

den oorfprong der jRaJer.
fteenen- en dtrgelyke Delf-
ÜofFen. VI. 39(5.

AiMEN. Deszelfs Onderzoek
naar de voortgang en oor-
zaak van de Kanker in het

I>1 2 Kooriï.
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Koorn. VII. 220 — 254.
Akadiers. Manier derzeh'en

om de verdronken Men-
fchen weder levendig te

maaken, III. r8i.

Akkerbrein, GeniJIa, verwt
geel. III. 402.

Akte van 'f Parlement van
Groot Brittannre, tot aan-

moediging van Harrison,
om zyne Uitvinding gemeen
te maaken. IX. 320, enz.

Albtn, Aanmerkingen opdes-
zelfs Werk over de Voge-
len. V. 71.

ALuiKas(HoogI.). Zynè ont-

dekking van iets, dat naar

de- Allantois zweemt, in een
J^Ienfchélyke Nageboorte.
VI. (\o6. De Uracints door
hem open gevonden in een
voiwafien Men fch . 607. Zyn
Gcvüeien, omtrent de oor-

zaak daar van , beveiligd,

door een zonderlinge Ver.
tooning aan een Varkens-
aiaas. 610.

Alüuecht (J. Skrastiaak) ,

Doktor te Coburg. Zync
Waarneemingen omtrent de
oorzaak en Gent-esmiddelen

d^r Runder- Ziekte. VII.

579—595.
^Ibiigo , een Oogkwaal , aan

Ibmmige Ouden onbekend
gcweeft , ten rainfte niet

gemeld van Hippoceatüs
en Celsus:' VIII. 345. na-

derhand zeer gemeen: 346.

zou de Blindheid van To'-

niAS moeten uitgemaakt
hebben. 354. Bepaalingvaa
dit Gebrek, 356.

Alcyoniwn of Vef.caria mari-

na , is het Eiernetl van ee-

ne Zeeflek. I, 461.

d'Alemrert. Zyn toepafHng
van de Rekening der Kan-
icn op de In-enting der Kin»
derpokjes. VI. 293—304.

/ilfenaar of Alft. Welk een
Vifch. I. 158.

j^lkaiia (vlugge). Derzelver
uitwerking in het kleuren
van de Tournefoi- Lappen.
IX. 293. Derzelver nuttig-

heid tegen de Hondsdolheid
of Watervrees beweezen
door een Vooiteeld: 539,
545. beveiligd door de Re-
den en Overeenkomüig-
heid. 547 , enz.

A L L A M A N. Zyn Geneezing
van de Lamheid door het

Elektrizeeren. III. 270.
Allantois in de Nageboorte

van de Menfchclyiie Vrugc
ontdekt. VI. 60^.

AIO. De oorzaak van der-

zelver bitterheid onderzogï.
IV. 325.

Ai.sTON. Zyne Aanmcrkingeri,
omtrent de bereiding van 't

Kalkwater, onderzogo. IV.

253. 32.

j^mmioue: eene ligtelj'k vuur-
vattende Stof, in Vrankryk
dus genaamd. 1. 174. Schync
het zelfde te zyn als de Ei-

ken-Zwam, loc bloeddem-
ping dienltig. 489. Derzel.
ver manier van bereiding.

490.

^miantbtés. Zie Pluim - A»
luin.

yimmoiiitrum , of Zand - Salpe-

ter. Wat? I. 194.

jdmftenlam. Aanmerking over
het Regenbakwater, aldaaf.

II. 600-

't Getal der Geboo-
renen aldaar, hoe veel ft- .

derc i
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iert het begin deezerEcuw
verminderd zy ? Vil. 139.

Hoe veel dat der Getrouw-
de Pauien. 140,

Amllerdam. Zwaare Hitte al«

daar in Jw/jf 1757. IV. 301.

Ais ook in Jüiy X751>' 474-
•—

—

Waarneemingen op
de Lugtygelteldheid, Weder
en Wind, en de Ziekeen
aldaar, 'm Jan. F-^hr. Maart
1759. IV. bl. 145. Inyjpril,

Mey, jfwiy. bl. 297. In

July, Aug. Sept. 471. In

Okt. Nov. Pecember. 639.
In de Maanden jfanuary

,

February en Maart , 1 760.

V. 145—148. In April, Mcy
en jfitny. 293—296. In Ju-
ly , Augujius en September.

449—452. In Oktober, iV«-

vemb&r en December. 581.

In de Maanden jamiary,
February en Maart, 1761.
Vi. bl. 155—158. In April,

Mey, Juny. 309—314. In

Jitly , Augufius , September.

459—470. In Oktober, No-
vember , December, 612—
<5i4. In de Mpanden Ja-
Tiuar-y , February en AJaart,

1762. VII. bl. 145. In April,

Mey en Juny. 310. In J'4-
^y, Augufius en September.

459, In Oktober, November
en December, 607. In de
IVlaanden _5'a"Ma»'y> Februa-

ry en Maart, 1763. VIII.

t)l. 159—164. In April,

Mey en ^uny. 317—320. In
yuly , yiuguftus en Sepiejti'

ber. 477—480. In Oi'teèer,

November en December. 605—608. In de Maanden ^a-
«Mory, February en Maart.
1764- IX. 153. In ^^n7,
^. Deel.

Mijy en Juny: 303 , enz. J»
^7iiy, Augufius en Septem-
ber. 447, enz. In Oktober,
November en December. 597,
enz, In de Maanden _fa-
?juiry , Febniary en Maart

,

1765. X. 141. In ^/)n7,
Mey en Jïmy. 297. In Ju-
ly, Augufius en Septeiiiber.

454-
A.NoEi;K(Dr. Johx\). Deszelfs

Aanmerjiins op de Verhan-
deling van Dr. Storck, over
de kragtcn van Je Cicuta of
DoÜeKervd tptGeneezing
van de Kanker. VIII. 321

,

enz.

Akdry. Zyn Onderfcheiding
der twee foorten van Lint-
wormen. 111. 313 ,316. Zyri
Waaineeniing omtrent den
Kop dws Lintworms. 327.
Zyn gedagtcn noopens de
geele Bolletjes in denzel-
ven. 318. Proefoeeraing
door hemvoorgefteld, om
te weeten of de Lintworm
weder aangroeit, na dat hy
is afgebroken. 347.

Aneuryjma (zeer groot) geo-
pend. 1.290. Zie Slagader-
breuk.

Anima Rbaiarbari is tegen hgt:

Kolyk zeer dienftig. VUL
533-

.

Antispasmodica dienllig legen
de Watervrees : IX. 545.
doch hoe. 546.

Appel aan een Aalbezjc- Boom.
Onderzoek en Verklaaring
van dit Verfchynzel. IV.
451—456.

Appelboom. Deszelfs Infek-
ten, ii. 429.

Appetdrank. Zie Cyder.
Appleby's Manier pra 'c Zee-
LI 3 w»»
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water zoet te maaken, ou-
derzogt. I. 221.

jfijua Rabelliana. Deszelfs ge-
bruik (.n nutcigheid. !1I. 44!.

Arabie (Gelukkig). Beri]^t hoc
de KofFy dtiar geteeld , in-

gezameld, gebruikt en vcr-

tierd worde. X. 335, enz.

Öngemeene Hitte van 't Kli-

maat aldaar. 343.
Arabieren Derzeb'er Levenis-

manier.lX 459.HunntGal].-
vryiieid. 455, 471. Hun-
ne bekwaamheid in 't rydcn.

461. IV]aaiigh!.'id. 470. Zy
vallen zeer nieuwsaitrig ten

opzigc van Vreemdelingen.

470-
Abchimedes. Zyn Gh2en
'

Spi-^ra." Wat? I. 206. Of
het h,em mogelyk gcweefh
zy de Vloot van M a r c e l-

j,us, in de Belegering van
Sytacuje , met eenen ofmeer
Si*iegels in biand tefteeken.

I. 440. Voorllel van Kie-
CHKRUS, welks OploHing
2uiks waarfchyplyk maakt.

443, 445-
D'Akcy. Deszelfs uitvinding

van een nieuw foort van
Kanonftukken. III. 281.

ARisTaxELES heeft van 't

woord Aantrekking geen
gebruik gemankt. I. 24. Zyn
GtVoeien aangaande de ver-

huizing der Zwaluwen. II.

186. 195. Hy ftelt de Oije-

vaaicn onder de Vogels,
die zig 's Winters verber-

gen. 260,281. Getuigt dat

de Honden met Wolven en
Vollen famen paaren. III.

393- Ja pok met Tygers

394. /
y^jrml^Sliiiker-). Slagaderbreuk

in dezelve gelukkig gene-
zen. VII 189—219.

Armoniak-Zout is een Men»
Jlruum van 't Kwikzilver.
V!. 433. Het maakt met de
Sul)iiuiaat een Merkuriaale
'1 inktuur.441. Manier hoe
't zelve in Egypte gemaakt
wordfT VII. 418

Art EDI. Zyne Vis-Geleerd.
heid f Icbtbyoloj^ia ) door
I.INN7EUS in order ge-

biagt en uitgegeven. I. 146.
Zyn Kenmerken van den
Za!m. III. 382.

yjjh fcetida. Haar dienft tegeu
de Aaniborftigheid. VÏII.

524.
AJcarides en Vermes Ciicnrbiti'

ni worden onder elkander

verward, lil. 338. Zie Aars-

maden.
AJcenjion (Efland). Deszelfs

gefleidheid. I. 363.
Afch is zeer nuttig om Hey-

gronden te bouwen. \\l,

Afchtreki'.er of Afchfteen. Zie
ToiirmaUn

Asi'i.LTN. Zyn Aanwyzing van
't nuttig gebruik eeniger

PlantgewalTen. III. 396.
Augurkje.s. Manier om die

fchoon groen te maaken,
verwerpelyk. IX. 588.

Avondivolf van dcH. Schrift

:

wat? VIII. 56.

Azyn , kan door onvoorzig-
tigheid ligt fchadelyk wor-
den. Vli. 416. Aant.

5.

r>3adingen Zie Dompe-
^ lingr

Baarmoeder. Haare gefleld-

heid in een zwangere
Vrouw. WX. 475. Haare

werk-
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werkzaamheid is tot los-

maaking en uitdryving der

Nageboorte noodig en dik-

wils genoegzaam. 479. Me't

zal men de Tekenen daar

van afwagten. 481. Ten zy
in eenige dringende Om-
flandighieid. 482. Infpuitin-

gen zyn in de Misitraamen

dikwils nuttig. 495.
Baardviflchen. Een zeldzaa-

me Soort daarvan. X. 513.
Baarfen. Derzelver manier van

Ryën. X. 377. Getal der

Kuitkorrelen. 384 Hoe de-

zelven , in de Rytyd, met
Fuiken t^ vangen. 3^57.

Sabylüu. Waare grootte van
die Stad bepaald en verge-

•leeken met andere grQote
Steden. III. 568 , e!)z.

Bacon. Zyn Waarneeming
omtrent het Vuuren der

Zee by nagt. VL 417.
Badflooven zyn de eenigde

Geneesmiddelen in Siberië.

Derzelver Hitte. X. 11.

Sagre ofBagger-Vifch (Weft-
indifche). De eerfle Soort
daarvan, afgebeeld. X. 514.

Ba IL LI, Zyne Theorie of
Bepaaling des Wegs van
den Komeet des Jaars

1762 , door den Heer
Struyck gecorrigeerd.

VII. 602.

Bajonne. Gefteldheid des Volks
in die Stad. X. 150.

Baker (Henry). Gegravene
Lighaamen , die zeer onge-
meen zyn, door hem be-

fchreevén. I. 209. Zyne
Waarneemingen omtrent de
Konfiguratiën of Takfchie-
tingën der Zouten nage-

volgd en aangehaald. IV.
X. D££L.

310,322,329,333,337,338.
Balfem van Mecka is zelden

onvervatfcht. IX. 16.

Balfemi. n fHet) der Lykeh by
deEgyptenaaren.iy. I. Ver-
fcheide Manieren by hun in

gebruik. 3.Nabootzingdaar
van door de hedei.'daag-

fchen. 9. Onderzoek van
de' Balfemdoffe. 14. Welke
Manier de koltbaarfte.. 20.

Balzak. Drie ronde Lighaa-
men daar in gevonden. I.

293. Het derde was cgter

geen weezentlyke Tejiku-
lus. 294.

Earnaba , een Dorp by Smyr-
na. IX. 21 , enz.

Barnfleen, Deszelfs vlugge,
zuure Zout , Scheil<undig
ondcrzogc. I. 223 — 259.
Hoe hetzelve in Pruiffen
bereid en gezuiverd worde.
228, 229. Welke manier
van zuivering de befte zy.

232. Eigenfchappen van dit

Zout, in *t algemeen. 233.
In welke Vogten het ont-

bonden kan worden. 236.
Deszelfs vermenging niet

andere Zouten , om te ont-

dekken , tot welk een foort
van Zuuren h?t behoore.
237, Met een Spiritus Uri.
nojiis bruifcht'het fttrk op,
en geeft een Armoniakaal
Vogt. 243, Met Salpeter ge-
deftillee'rd maakt het een
Slag ,of uitfpattfnu:. 244.
Deszelfs Zuurheid' wordt
vernield door bymenging
van Alkalifch Zout, onge-
blufchte Kalk ofBorax. 246.
Olie van Vitriool by deii

Barnfteen gedaan zyn'de,

voor de DeftiUatie , ver-

Li 4. meer-
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Hi,eerdert de veelheid van
het Vlugge Zout. 248. Die
Plie kan het Zout van Barn-
fleen niet benadeelen. 250.

Op de Metaalen heeft het

naauwlyks eenige aandoe-

ning. 253. Het is geenzins

een gewoon Zuur van Zout,

noch een gewoon Zuur van
Vitriool, maar komt naad
aan het Zuur der Plantge-

waflen. 257. 258.

43arnl\een en dergelyke Stof-

fen zyn p/ï«-EIektriek, en
waarom. VI. 122.

»
,

. Deszelfs waarfchynly-

ke vorming. VII, 113. Hoe
door Kon ft voort te bren-

gen? U5-
Barnfteen-OIie. Manieren om

dezelve met Aimoniak-
Geeft te vereenigen , tot

een helder Vo§t. IV. 412,
enz,

Jiarometer. Nuttigheid van de

Waarneemingen met den-

zelven in de Geneeskunde.
IV. 149. Voorbeeld daar

van, 159. Toepafling op
de Praktyk. 164.

' t\''aarneemiiigen met
denzelveq in Siberië.V.J30.
Deszelfs pngemeen laage

Stand in 't laat ft van Maart
1761. VII. 148. Deszelfs

hooge Stand geduurende de
Maarrd December . 610.

Baron. Deszelfs Proefnee-

mingen over de Uitwaafe-
ming van het Ys. III. 495,
enz.

^askirs , een foort van Tar-
taaren, op de Zuidelykfte

Grenzen van Rusland. X.24.
5^STE,H (Dr. Job). Zyn Be-

' esnkingen over de Vuuring

van het Zee -Water. VIL
116— 121.

Batavia Waarneemingen op
den Thermometer aldaar.

IV. 463, En in de Bovën-
Landen van die Plaats. 464.

Battery ( Elektiikaale) door
Franki.in gemaakt. II, 132,
144.

D u B A ux (Dr.) te Marfeill);.

Zyn Brief aan den Heer Dt:

LA CONDAMINE OVer 't

getal der In-enteiingen in

Provence. Vü. 181— 188.

Blccaria (Pater J.). Zyn Bc-
rigt aangaand^ de dubbele
Straalbreeking in Kryftal-

len. X 3(55.

B E c K E K u s. Zyn Gevoelen
over de dood» der Drenkc*
lingen , ter toets gebragt.

III. 175, 176.

Bedwelmdheid door den Waa-
fem van glocijende Koleq.
JjVLiddelen daar tegen in 't

werk gefteld en aangepree-
zen. VU. 396,404,415.

Beef-Aal. Deszelfs Keiimer-
ken, III, 468—472. Byzon-
derheden aangaande dc*.

zeifs werking op 't Men-
fchelyk Lighaam. 472—478.

Been (gecarieerd) weggeno-
men en weder aangegroeid.

VIII, 339.
Beenbreuk (zeer groote) in

het Bekkeneel. ï, 287. Af-
beelding daar van veï-

kfaard, 295.
Beenderen der Dieren. Over-
eenkomüigheid van derzel-

ver groeijing met die van
het Hout in dcBoomeu.II].
275, enz.

Beenplaat in de Borft waar-
' genomen. IV. 392.

'

't Been.
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't Beenvties is, 20 in Men-
fchen als in Bcelten , voU
ftrckt gevoelloos. I. 518.

Beerenklaauw (Duitfche) He-

racleum. Waar toe dienftig.

III. 399.
Beeften.' Verfchillend Gevoe-

len over de Vcrteering der

Spyzcii iiidezdven. 1V".:^45.

Die ve/fcliilt weezentlyk

naar de gcftcidhcid van de

Maag en de Spyzen voor

hun gefchikt. 362,368.378.
Zy hebben zekere Stem of

Spraak, hun eigen. V. 525.

Eegtaafplaatfen der Turken
by Smyrna. IX. 17, enz.

Bekers van Glas , oudtyds by

't' vieren van 't Heilig A-

vpndmaal in gebruik. ï. 198.

Bekkeneel. Manier van Mal-
ler om 't zeive te openen,

die beter i? dan met ds Tre-

paan. I. 519.

Bekkeneels • Breuken. Voor-
" teken van derzelver doode-

iykheid, volgens HiPPOCiiA-

TES. I. 289. Een Bekke-

neels-Breuk met zonderlin-

ge Omflandigheden verge-

zeld. iV, 597.
Belladona. Dit Kruid aange-

preezen als een zeer krag-

tig Speeificum tegen de Kan-

ker. VI. 316. Uitwerking
van haar gebruik in de

Mond en Keel. 319. Deezc
}s niet in alle Geitellen de
zelfde. 322. Dit Middel is

krngtigcr dan de Cicuta. 325.

Voorbeeld daar van. 331.

Het kan met dezelve teffens

gebruikt worden. 338,342.
' Manier om de Tinkcuur van
Belladona te bereiden. 343.
,#anneer , waar, en höe

dit Kruid te vergaderen of
te plukken. 347." Het Zaad
is een] doodelyk Veraift.

348. Deszelfs Befiën tegen
verfcheide Kwaaien ian-

gepreezen. VIII. 551. De
fchadelykheid daar van 'on-

dervonden. 565. De Wor-
tel heeft een wondeibaare
Uitwerking. 552.

Bciemniten. Verhandeling o-
ver deze'ven. VIL 373. \.''er-

fchil der Naturaliilen tot

welk Ryk der Natuure zy
behooren. 3/6. Het zyn
verlteeiide Zee-Schepzelen.

375. Waarfchynlyk Hnlotbu-

ricc'. 381. Zv krygen door
Calcinatie de eigenichap

van den Pbosphorm;. 383.
Hunne Vèrfcheidenheden.

384. Holliglieid of iickken-

tje in dezelven. 386. Het is

geen verfteende Schulp, 387.
En wordt ten om egt e ver-

ward met de Lnpis L'^ncis

of LyncttTium. 389.
Bellini. Zyn Lceriluk over

de Revuljie bekragtigd. 11.

182. •-

Belloste. Deszelfs manier,
van in 't befchadigde Been
Gaatjes te booien , in 'c

v/érk gefteld. I. 287.

Belus (Rivier). Haar naams-
oorfprong. I. i8r.

'

Beivvenuti, De nuttigheid van
het te Paard ryden door hem
onderzogt. VI 499—511.

Berberilfen. Nuttigheid der-

zelven. III. 400.
Bergen op den Aardkloot.

Derzelver aan-eenfchake-
ling. III. 553— 5()7. Nut-
tigheid daarvan. 556,-564.
Dat dezelven doOr Zee..

LI 5 Stroa*
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Stroomen gefonijeerd zou-

den zyn , is niec waarfchyri-

lyU. VII. 103, 107.

Bergen : Doélor Kar. Aug.
©e). Deszelfs W.iaineemiri;^

omtrent de Vcrdaiftcring

van "t Gezigt door hec (lerk

kyken op de Zon. IX. 104,

en?, y
Bergkryftal. Dcszelfs dubbele

Straalbreekmg. X. 368.

Bergreeks in "t Oollelyk deel

van Moskovie, zeer woelt

en moeieiyk te paireeren. X.
8, 25. Geboomte dat men
'er vindt, ftrekc tot Flam-
bouwen, by nagt. 26.

^erkcboosn {Iietxila\ Dcszelfs

Infekttn. II. 442. Gebruik.
III. 404.

iernacle. Zie Ganzen -Mos-
fel.

Bernouilli. Zyn Rekening
ten opzigt van 't gevaar om
dQor de Kinderpokjes te

üefien, gctoetll. VI. 298.

Uitvindingen omtrent de
Elektrifché Proeven. IX.

240, enz.

feroë. Zeker Zeediertje afge-

beeld en btfchreeven. ili.

464, enz.

Beroerte Middelen om Men-
fchen daar van te doen be-

komen, lil. 449.
Berryat. Zyn Vertoog over

de nuttigheid der VVaarnee-

mingen met den Barome-
ter, in de Praktyk der Ge-
neeskunde. IV. J49— 165.

BERTirR. Zyne Proefneemin-
gen om de Vrugten 's Win-
ters goed te houden. X. 450.

Bertrand. Zyn Gevoelen
over den oorfprong der

yerfteende Zee-Schepzelen.

VI. 398. Zyne Verhande-
ling over de Bclemniten of
Donderileenen. VII. 373—
392.

BiiiiTRAND CM. E ). Des.
zelfs Vertoog aangaande het
fonneercn, wiimen tn zui-

veren van d;; Salpeter. IX.

415.
Beimetting van de Lugt, be-

ftaac in zeer kleine deeltjes.

V. 521.

Betiieuer. Zyn Brief over zy-
ne manier van bereid i'g

van 't Eau de Lnce. IV. 418.
Betelfacki is de Siape! van de

Kofi'y in GeluKkig Arabie.

X. 341. Hitte aldnar. 343.
feveriuyk. Öpneeming van 't

getal der Mcnfchen aldaar

gcfchied II.520. Befluitdaar

uit opgemaakt. 521, 522.
Beweeging (derde Wet van),

volgeni den Heer Nï-wton,
fchynt tegen de Aantrekking

te ftryden. I. 40, 41.

Üizonr-Steenen , in Dieren,
waar die gegenereerd wor-
den II. 299. Menfcheiyke
Bezoars , wat? 298. Voor-
beeld van een zodanigen
door een Vrouw geloosd.

301—303. Andere Voor-
beelden. 305. Eewys dat

het niet dan Galftcenen zyn.

308.

Bies , Jimcus. Deszelfs ge-

bruik. III. 4C0.

Bieslook. Waar toe dienftig.

111. 4CO.

BrcNON ; Baüsjau de). Brief

door hem gefchieeven aan

den Heer Reaukur , over

't uitbroeden van Kuikens.

X. 157-

DE UiLs. Zyne Manier om Ly-
kt-n
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"ken voor 't bederf te be-

waaren. IV. lo.

Bïlzrmkiuid. Deszeifs Zaad
te^sn verfcheide Kwaaien
aanaepreezen.550. ]")efcha-

delykbeid daar van ondcr-

voi)den. Vlil. 557.

Bittere; Middelen neemen het

Zuur weg* IX. 409.

Jiittcrbeid, Derzelver oorzaak

nagcfpoord. IV; 323. Zy
befuiat niet in de tiguurdcr

Smaakdcekjcs alleen. 328.

Blaarpleilters. uitwerkingen
derzclven in 't verminderen
der Snelheid van de Pols in

Borllkwaalen , door Voor-

beelden aangetoond. V. 78
— 86. Reden, waarom zy

in eene Long-Ontftcekio.:;

zo nuttig niet zyn als in 't

Zydewee, 89. Derzelver aU
gemeen gebruik. 90.

Blaas van een Varken. Zeld-

zaanie Vei tooning daar aan.

VI. 603, enz.

Blaasjes, die 'er in het Glas

zyn. De Oorzaak daar vaa
onderzogt. X. 299, enz.

BlaauwbelTen. Gebruik der-

zelven. III. 401.
Blaauwe Kleur ontftaat uit

vermenging van Loogzout
en Ktukenzöut: VIII. 442,

443 of ook uit die van zwart

én wit Licht, of van Licht

en Schaduwe. 453. Planten

die 'dezelve uitgeeven. IX.

296.

Bladen der PlantgewalTen.

Derzelver gebruik onder-
zogt. X. 345, 347.

Büklemftof. Of het nr>ogeIyk

zy , daar van eene On
'^ weers-VVQlk , door middel

X. Dk£L.

van den Vlieger , geheel te

ontledigen. I. 469.
Blindheid van Tobias. lieden»

kingen daar omtrent. VUl,
340. Zie Tobias.

Biindllang. 't Gehoortuig iri

denzeiven belchreeven. V.
322. De Bliudllangeiï zyn
Biet Vergiftig. X. 363.

Eliluem. Deszeifs uitwerkin-

gen verklaard. II. 159, ii^r,

162. Men zou die kunnen
ovcrtrefFen door de lilek-

trikaale Fles. 570. Dezehe
nagebootd: door het Elei--

trizeer- Stel. IX. 214.
Bi.oc.'c (Dr. VAN den). J^iyne

Waarneemingen omtrent
het inwendig gebruik d.-r

Middelen tegen de Kanker
in het Borft. VI. 315—329,

Bloed kan in 't Lugtiedige
veele Jaaren bewaard wof-
den, zonder eenige veran-

. dering of bederf. V. 5 ', g.

Biocdregen (zogenaamde) te

Ulm in Zwaben, in 't jaar

1755 gevallen. IX. 488 Het
Water daar van onderzogr^
A90. De Oorzaak toege-
fchreeven aan Z\''avelagtige

Uitwaafemingen
; 493. veel-

al van Aardbeeving.:n oor-
fpronglyk. 494, enz. De-
zelve voorfpeit niets kwaadr,
502.

Bloedfpuuwing. Ongewoon
Geval daar van befchree-
ven. VUL 600.

Blocdftemping gefchiedt zeer
veilig met de Zwam. i. 166.
Zonder Pyn ofkwaadeTDo-
vallen. die de Binding, mcx
Naalden Drnad, vergezel-

len. 1^8. Ook is de Bin-

ding
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ding , in verouderde Won-
den, dikwils ondoenlyk. 173.
Manieren daar van over-

woogen en vergeleeken.

VII. 209, 213 , ai8.

Bloedvaten. IJyzonderbeden
in dezelven waargenomen.
IV. 387. Manier van Op-
fpuiting deizeiven,mct In-

jektie-StofFe. 388.

Bloedvinnen worden tot ryp-

wording gcbragc door de
Elektriliteit. II. 5^6,

Bloedwateren zeergevaarlyk.

II. 363.

Bloemen.' Manier oni dezel-

ven gedroogd in haare na-

tuurlyke gellalteen fchoon-

heid te bewaaren. II. 11.

Geerftkorrels daar toe ge-

bruikt. 15. Ander Grnan.

17. Zand beft bevonden.

19, Welke Bloemen daar

toe bekwaamft. 23. Waar-
neemingen daar omtrent

noodig. 24.

p.. Derzelver Reuk ver-

fchilt naar de hoedanigheid

van den Grond. IV. 19?-

Het Waak en derzelven.

Wat.?V. 4. Waarneemingeu
daar omtrent. 5 , enz.

(Manier om uit enke-

le) dubbele voort te bren-

gen. VII. 67. Oorfprong

j

der dubbelheid in fommi-
gen. 77. Derzelver voort-

gang in de Tulp. 80. Het
zelfde in de Eerenprys. 87.

Teruggang der dubbelheid

in de Bloemen. 94. Kond.
woorden verklaard. 99.

>~ Haare Mannelyke en
Vrouwelyke deelen. VU.
226. Hermaphrüdieten wel-

ke. 227. Zitplaats • van do
Kanker in dezelven ver-
fchilt. 241. Zy ruiken niet

llerker wanneer zy ge elek-

trizeerd worden. X. 185.

Blom (Carolus M. /. Zyn
Verhandeling over het

Quallïc-Hout , uit Surina-
me. IX. 3Q4, enz.

Boekpens de Zitplaats van de
Runder-Ziekte. VJI 583.

BoERHAAvii aangehaald. II.

181, 317. 355. 357, ."58,363,

554. Zyn denkbeeld over
de uiterfte Paaien der Hitte
en Koude, in bewoonbaa-
re Landen. V. J20, 121.

Zyn verzekering, omtrent
het ontbreeken van Zuure
Vogten in de Dierlyke Lig-

haamen. 234,236. ZynBe-
rigtvan de Geneezing eener
Venus Ziekte , die voor
Kwikziiver niet wyken wil-

de. VI. 328. Zyn Stelling

noopens de grootfte hoog-
te van den Thermometer,
beveiligd door nieuwe
Waarneemingen. IV. 462,
466, 470.

Boksbaard. De Wortel is

fmaakelyk. III. 403.
Bollen tot de Elektrizatie.

Hoe zy in Penfylvanie zyn
toegelleld. I. 616.

BoNNKT. Deszelfs Proefnee-

niingen over 't groeijen der

Planten in andere Stoffen

dan Aarde III. 36— 70. Zyn
Onderzoek over de wan-
ftaltigeopfchietingderPIan-

ten. 74. Brief van du H.a-

Mr.L aan hem , over de voj-

ming van de Beenderen en

het Hout. i?7i. Zyne Na-
tuur^



ALGEMEEN REGISTER.

tuurkundige Aanmerkingen
over den Lintworm. 309

—

348. Zyiie VVaarneemingen
omtrent het Zuure Vogt,

. dat door de Groote Rups
van den Wiigeboom uitge-

fpootea wordt. V. 226. Zy-
ne üpteilins; van de Riip-

fcn, die in de nabuurfchap
van Geneve door hem, ten

dien opzigte,onder2ogt zyn.

242 Zyn« Waarn. omtrent
de Plant- of Boomluizen.

257. Zyn wederlegging der

Stellingen van den Heer de
JiuFFON, over -de verande-

ring der Infekten, enz, IX.

27, enz. Zyn vergelylung
van de nieuwe Ontdelvkin-

gen van Hallkr met de
Waarneemingen van Har-
Vjeus , over de Voortteeiing
der Dieren, 171, enz. Zyn
Onderzoeli van het gebruik
der Bladen in de Plantge-

waffi^n , en andere Zaaken.
X. 34-S. enz.

Eoum conder een) is 't ge-

vaarlyk te fchuilen voor
het Onweder. II. 160,241.
Welke Boomen meeft ge-

plaagd worden door Infek-

ten. 450. Boomftam, met
Ganzen -MolTelen, te Scbe-

veilingen aangefpoeld. 57?.
Boomen behooren altemaal

gemefl: te worden. V. 432.
Bedenkingen over den loop
van 't Sap in dezelven. 437,
441 , 444. Manier omze een
gladde.gaave Schors te doen
hebben. 443, Onne veel
Vrugc te doen draagen. 438.

BooTuiuizen. Zie Piantiuizen.
«ioomflam (Verfteende) jn'een

Gebergte ontdekt en (?pge-

X. Deel.

graven. IV. 40. Bedenkin*
gen over deszelfs Steen-
wording. 42.

Boonen (Tabaks-). Wat ? VIL
26.

BoRELLi fpreekt weinig van
het vermogen der Dierea
om te zwemmen. I. 265*
Zyn fchatting iioe veel een
Menfeh in 't Water weegt.
269. Zyn gevoelen over de
uitzetting van de Borfl: in

de Ademhaaling. 278. Zyn
Gezegde van de werking
der Spieren. IV. 175. Zyn
Manier om de kragt van
Venuaal ing der Maage van
't Gevogelte te bepaalen.

354. Zyn Gevoelen omtrent
den Gang der Paarden We-
derlegd. VII. 503—510.

Borttkwaalen. iVliddeltn daar
tegen. VIII. 522. Blaar-

pleifters in dezeiven nuttig»

hoc en wanneer. V. 87, 89.
Bosc d'Antic. De Oori;aak

der Blaasjes, die 'er in het

Glas zyn, door hem onder-
zogt. X. 299, enz.

Bofch-ILianevoet. Derzelver
kragt. III» 402.

BoscHER. Zyn Waarneeming
omtrent ten Haazemond.
Vill. 592.

Boctigheid der Schaapen. Mid-
delen daar tegen. IX. 146,
enz.

BouGUF.R tragt vrugteioos de
Satellieten op Zee waar te

neemen. IV. 493. 2yn,Ver-
haal van de- naauwkeurig-
heid der Waarneemingen
op Zee, 500. Aantek. Des-
zelfs Aanmerkingen over
het regeeren der Schepen in

de Zeilagie. VUL 285, enz.

BouR«



ALGEMEEN REGISTER.

BbütiGi'.LAT.Deszelfs Vertoog
over den Gung der Paarden.

Vil. 463—510. ZynOnder-
zojcU naar ecni,:>(?' Ziekten
der Paarden afhan^elyk van

Wormtn, enz. VIII. 19Ó,
enxi

Boyi.;:. Deszelfs Prpcven over

de Uitwaaiciiiing der Lig-

bï'.amen. UI. 497,498. Hy
heeft eerQ cieUitwaaG ming
van 't Ys ontdekt. 499 Zyn
gedriRten over het Vuurtn
der Zee. VI. 415.

ÈR.^.M>(CHi<ifT.riErNH.). Zyn
Üerifjt wegens het teelen

v;m de Kofly, en den Han-
del, die daar mede gedfee

ven wordt in Gelukkig Ara-

bJe. X 335.
Braaden(HetJ IX. 593. maakt
'- de Spyzen hitzig. 5515. Ma-

nier om hetwelcedoen.596.

Eraadfpit (Elektrikaal). .11.

, 137,' 14-*.

Braaken (Het). Deszelfs oor-

zaaken onderzogt., II. 86

,

Vg, 93. Redenen, dat de

Tanrden het niet kunnen
doen. Vill. 2ci.- ^ant.

llraaiem. Zyn manier van

Rycn. X. 377. Getal der

Kuitkorrelen. 3B4.

li R A c K EK

R

I D G E. Vcrfchei-

de Aanmerkingen op zyn e

StcHingen, ten opzigt van

de Gtboorenen , GedOrve-
iien', en 't getal des Volks

ts Londen. II, 73.

IJradley. Zyn Waarnecmin-
gen en Bepaalingen van den

Weg des KoiDeets van 't

- jaar «757- IV. 540.

Brand ofRoelVigKoorn moet
van het zwart, of verniol-

femd Kooxn , wel onder-

fcheiden worden. VT. 357.
Brandbltüïching. Zonderling
Middel daar toe. VIII. 99,

Brandende Bergen door den
Zondvloed veroorzaakt.

VU. H2.
Hemel. Zeker Lugt-

verfchynzel , in 't jaar v 12,6.

VIII. 459.
Brandeneteis. Waar toe dien-

ftig. IlL 403. Derzeiver In-

fekten. li. 440, 441.
Brandkoorn Cü/ij/a^'o;. Wat?

VII. 233.
"

Brandfchiideren , of Amailjce-

ren , was den Ouden be-''

kend. UI. 459.
Brandrpiege!(Len),dieopmeer

dan honderdVoeten atllands

br^andt , is 't moge;yk te

maaken. I. 445.
Brand-yzer. Aanmerking om^

ttent deszelfs gebruik. iV.

252.

Braun rj. A.). Zyne Waar-
ncemingen omtrent de
zwaare Koude te Peters-

burg.' Vï. 67 — 73. Zyn
Vertoog aan de Akademie,
over 't bevriezen en llyf

worden van t Kwikzilver,

door konftig verk reegene

Koude. 74— ai 5.

Bi'eedtc. Hoe naa die op Zee
kan gepeild worden?! V. 500.

Briel. Opneeming van 't getal'

. der Mentchen aldaar, lf.5 1 7.

Brillen zyn niet lang in gebruife

geweeft. I. 204.

Brisson. Zyne Wanrneemin-
gen omtrent de Koude van
voorlecden Vv inter, te Pa-

rys. VIII 155. Vergelyklng

daarvan mee die te Amftei:-

dam. IÓ2.

Bro'eibakken en Stookkaflen.
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Mnhieren om de Lugt iti

dezelven te ververfchen,

enz. II. 222—226.
Bronwaceien ( Mineraale ).

Deri^elveronderftelde Gees-

tigheid . hangt niet af van

een Zwavelagtig Zuur. 111.

155— isy- Noch van een

vlug of vaft Alkalifch Zout.

163 — 165. Maai- van de

meer ^veelheid van Lugt,

daar in vervat, dan in' ge-

meen .Water. 148. Waar
door dtrzeiver Uitwerkin-
gen op de LighaaiiisRwaa-

len verklaard kunnen wor-
den. 172.

Brood. Hoe 't zelve tiit Aard-
appelen te bereiden. V. 577,

579.
Brydone. Zyn Berigien van
' de Uitwerkingen van 't E-
lektrizeeren op Lighaams-
Kwaaien. V. 93, lor.

BuACHK. Deszelfs Stellingvan

de Aan-ecnfchakeling der

•Bergen rondom den Aard-
klocTt. III. 553—567.

BuFFON (lelt de Uirdamping
in de Middellandfche Zee
te groot. II. 375. Hy ont-

kent de dubbelde Stroo-

men. 378. Zyne Natuurlyke
Millorie van de Katten. 535
— 5.41. Zyn Onderzoek van
den oorfprong der verfchci-

deriey RatTen van Honden.
III. 203. Zyne Proefnee-"

mingen , om te weeten of
de Wolf en Vos Dieren van
een zelfde fonrt zyn als de
Hond.307—395. Zyn Denk-
beeld over de ooizaak van
de Wee-en der Zwangere
Vrouwen. IV. 258. Onwaar-
fchynlykhcid van 't zdve.
X. DE£L.

262. Zyn Denkbeeld over
de vorming der Bergen be-

twift. VII. 103, 105, IC7.

Zyne Stellingen omtrent de
verandering der Infekttn en
den oorfprong der Wormen '

in Kinderen, wederlegd.lXé;

27, enz..

Buikloop. Middelen daar te-'

gen. VUL 533.
Buiklpiereri. Derzelver wer-

king onderzogt. II. 91.

Buikwonde. Zeldzaame Toe»
vallen , daar zy mede ver-
geld ging. IV. 395— 403.
De Buikswonden kunnen
beter zonder Hechtingen
genezen worden , dan met
dezelven: VUL 579. egtet •

niet alle. 587.

Buizen tot de Elektrizatie

door Wryving : hoe zy in

Penfylvani^ gemaakt zyn en
gebruikt worden. I. 616.

Buizert. VerfclY^ideProefnee-

mingen om de oorzaak van
de Verteering der Spyzen in
desztlfsMaag te ontdekken»
door den Heer Reaumur ia

't werk gelteld. IV. 363

—

370. Het Ontbindvogt van
zyne Maag onderzogt. 374.
Befchry ving van deezen Vo.
gei. 477. De Buizert der
Moeraden. 481.

Cui;GGRA.\F (JOANN. Pur-
Lipp. ). Zyn Berigt wegens
het veranderen van Kwik..

:

zilver in Goud. VIII. 595.
Buskruid. Gewoone Manier
om 't zelve te maaken ofte
bereiden, ill. 424. Aara.
Nieuwe manier om 't zelve
zonder Vuur te droogen.

424, 430. Om het droog
te bewaaren, 431. en de

Ton-
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Tonnetjes voor in brand te

raaken , te beveiligen. 430.
j^an:. 432. Hoe't zelve ge-

probeerd H'ordt, ofhet^^oed

zy. 426. Het is hoe fynder

hoe iterker. 428:

Bnshriiid, hoe aan te Üeeken
duor Elektrikaale Vonken.

riX. 251.

Butoor. Zie Buizert.-

C.

CAiLLE fAbt OE la). Des-
zelfs Reize naar de Kaap

de Goede Hoop. Bci^t dien

. aangaande. 1. 333 — 364.
Oogmerk van die Reize.

335, Hy komt aan de Kaap
en vervaardigt 'er een Plaats

tot VVaarnee mingen aan den
Hemel. 33y. Zwaari!;heden

' in die Waarneemingen door
hem ontmoet. 341. Nieu-

; v/e manier tot die Waar-
neemingen van hem ge-

bruikt. 343. Hy maakt daar

mede cenen aanvang. 347.

Hv iragt aldaar een Graad
van den MidJagcirkel op
de Aarde te nieeten. 349.

Hy volbrengt zulks 353.

Hy maakt etn nieuwe Kaart

van de Zuidclyke Geltern-
' ten. 355. Zyne Aanmerkin-
gen op Kolbe's Befchryving

van dü Kaap. 357, 358. Zyn
vertrek van daar naar 't Et-

land genaamd Ijle ds Francs.

359. Manier om de Lengte
op Zoe te viijden , door
hem bezogt. 360. Zyn ver-

blyf en verrigtingen np dat

Eiland. 361, 362. Opdat
van Bourbon 303. Zyn vkt-

trek tn komfte aan 't Eiland

jijcenfton. 363. Zyne terug-

kom tt in Vrank ryk. 3Ó4.

Caille (/\bt DE la). Zy'ne
Bepaalingen van den Weg
dts Komeets van 't jaar

1757.il. 632. Zyne nieuwe
verbeteringen in de bere-
kening van den Hemelsloop.
633. Zyne Waarneemingen
op den Komeet van 't jaar

1759 gedaan. IV. 291. Zy-
ne Onderrigting tot een ge-

makkelyk gebruik van de
Manier om de Lengte op
Zee te bep-ialen, door Waar-
neemingen aan de Maan.
495, enz. Zyne Ondervin-
ding teu opzigt van de mo-
gelyke netheid der Waar-
neemingen op Zee. 500.

Zyn Bcpaaling van den Weg
des Komeets van 1760. V.

405. Zyn Wairneemin-
gen over 't Verfcbilzigt van
de Zon aan de Ka;ip. 413.
Zyn Waarneemingen der
Verfchyning van Vehus ir{

de Zon. VL 305. Zyne
misflagen in de bepaal ingcn

van eenige Komeeten. iX.

159, 162, 167, enz.

Cambium der Ouden. Wat?
111. 275-

C A N T o N (J o Fï n). Deszelfs

Proefneemingen , om te be-

wyzen dat vv'ater niet on-

famendrukbaar zy. IX. 503.

Dcszelfs manier om door
konft Zeiifteenen te maa-
ken van Staatjes Yzer. IL
451

—

j6o. Byvocgzei daar-

omtrent, 4Ó1.

Cantwells Middel tegen de
Kinderpokjes. II. 356.

Caprificatie of Rypmaaking'
der Vygen in de Levant,
befchreevèn. VL ,277 —
293.

Ca-
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CAtjuE. Zyn AA^'aarneeming

omtrent een Buikswond.
VIII. 583.

Cailsbad-Wateren in Bohème.
Haare Ontdekking en By-
zonderheden. V. 546, enz.

Hoe zy allerley Lighaamen
met eene Steenige Korft

overtrekken. 549. V^erfchei-

de Soorten van Overkor-
^'ng- 551' Fraaiheid der-

zelven. 550. Medicinaale

Kiagten deezer Wateren.
552. Haare Steenbreeken-
de Kragt is niet zo flefk

als die van Kalkwarer en

Spaanfche Zeep bevonden.

531, enz. Doch dezelve is

verbaazend groot,' wanneer
het Water uit de Fontein

onophoudelyk langs den
Steen vloeit. 535.

Cafan in Siberië. Deszelfs

Lengte bepaald. VII. 453.
Cajcarülx (Cort.) Haare nut-

tigheid in Bordkwaalen.
VIII. 522.

Cassini. Zyn Levensbefchry-
ving. VJil. 481, enz. Zy-

ne Vertoogen en Ontdek-
kingen in de Sterrekunde.

484 , enz. ZyBe Afmeetin-

gen onder de Meridiaan van

Parys, door Vrankryk.495.

Deszelfs Geftalte, Eer-Amp-
ten. Hoedanigheden, ertz.

500.

Cajlor en Pollux Zekere Licht-

jes aan de Maften der Sche-

pen , in Storm en Onweder
voorkomende, zyn Elektri-

kÉ.ale Verfchynzelen. I. 634,

635-
C A ï C L K ) » Heelmeefter te

Rouen , heeft een verzwoo-
ren Kanker, door Extirpa-

X.. D££L.

tie, gelukkig' weggenome^
en genezen. VlIL 333 ,

enz.

CataracT:. Zie Staar.

Catesby. Zyn Berigt van de
Zwaluwen. II. 187, 211.

Ca VE NDisH (Lord). Zyne
Waarneeming van een
Stroom der Elektrieke
Vloei ftofFe in 't Lugtledi.
ge. VI. 124.

Caylus (Graaf van). Een by-
zondere manier van Schil-

deren door hem uitgedagt.

III. 457. Aanmerkingen daar
omtrent. 459. Jantek.

Cedria. Een Harstagtig Vogê
tot de balfeming der Lyken
oudtyds in gebruik , en hoe.
IV. 8.

Ce-phalnpus. Zie Kop-Poot.
Chappe d'Autekoch!'.. Zya
Vertoog noopens de Ver-
fchyning van Venus in de
Zon en andere Sterrekun-
dige Waarneemingen in Si-

berië. VII. 422—454. Zyn
Reistogt naar en door Sf*

berie , en Waarneemingen
omtrent deGefteldheid des
Lands aldaar. X. i—30.

Chaulnes (Hertog van). Zyn
Waarneemingeh omtrent
eenige Proeven der Gezigt-,

kunde. VIII. 236, enz.

Cbermes. Welke Infekten dus
van LiNNaius genoemd,
worden? II. 421»

Chineezen. Derzelver Koop-"

handel met de Ruften afge-

broken. X. 18,

Chirac. Zyn denkbeeld om-
trent de oorzaak van heü
IJraaken , wederlegd. II.

86, 89.

Chylvaten laaten geen Saraeii''-

M Q] trefe»
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trekkende Geneesmiddelen
in. V. 268.

Ciciita ofDolle Kervel. Waar-
neemingen omtrent de kragt

van ditlCruid, tot het ge-

neezen van Kankers, Knoeft-

gezwellen en di;rge!yke.

Kwaaien. V. 351, enz. Haar
kra.t;t tegen de Kanker be-

vefiigd. VI. 323. 32Ö. In

welk foort van Kanker. 327.

Zy wordt by de B(;lladona

gebruikt. 338. Haar goede

uitwerking in de Klicrver-

haidingen. 349. Inzonder-

heid tegen het Scrofiileus

Venyn. 353. De Ht-er

Sto.^ck prylT; haar hemel-

hoog. 467. Twyfclinien
daaromtrent g'Opperd. 409.

Zie ook Dolle Kervel.

Girkel. Onderzoek nnar de
nn.auwkeiirig;le proportie

van deszelfs Wmtrck tot de

middellyn. \yll. 122 , enz.

De verfcheide Proportiën

met elkander vergeleeken.

J36. Die van Metius is

onder degebruikbaarllende
naafle. 137.

Clajraut. De tyd desv/eder-

komfts van den Komeet van

I6S2 door hem berekend.

IV. 285. Die Rekening is

bcvefligd geworden door de

Verfchyninge van den Ko-
meet van 1682, in 't jaar

1759. V. 373.

Ci.AUDSRUs. Uitvinding van

hem om de Lyken te baife-

men , gebrekkelyk en waar-

om. IV. 10.

1^ Cf.ERc (Daniël). Misfla-

gen van dien Schryver aan-

geweezen III. 321.

Clozijsk. Zyne UntCdek-king.

van een Verfteende Boom-
ftam. IV. 36—48.

CoLLiGNON. Zyn Waarnee»
mingen omtrent de kragt
van de Belladona. V!. 341.

Comeeten, Zie Komeeten, op
<ie K.

Co' cha Anatifera is een foort
van Schelpworm. 11. 2&7.
Zie Ganztn Moffel.

CoNDAMiNK (de la). Zyn
Nader Vertoog wegens de
Inenting der Kinderziekte,
bc'vattvnde derzeivit;r Hifto-

rie van 't jaar 1754 tot aan
175B. X. 77, enz.

Cortex Peruv. Zie Kina.
Cussigny(div). Desze fs Proef-

neemingen ter ontdekking
of t-.et Zt-e-Water door Glas
kan dring n. VI 512—542.

Ciifcbenille.M.ekt. op de Opun-
tia of Indiaanfche V'yu; II.

426. op de Braamboozen.
430.

CoüLtT ontkent dat 'er meer
dan ééne foort van Lint-

wormen zy. III, 337. Ook
dat eenige Dieren, natuur*

lyker wyze , agterwaarda

voortgaan. 344 Zyn Ge-
voelen is ongegrond , in

veele opzigten. 346.
CcuRTiVKON ( Marquis db).

Zyn Vertoogcn over de
Vee-Ziekte. IV. 601. Zyne
Stellingen wederiegd. 605,
611.

Crocus Martis. Nieuwe Ma-
nier om dezelve te maaken.
VIII 268. Haar Eigenfchap-

peJi in vergel yking rnet de
gewoone. 272.

Cytlogafler. Zie Krin>rbuik.

CydvT. Manier om dezelve te

maaken. 111. 363. Omze te
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i^üiveren, 3^5. te verbete-

ren 3Ö6—368 Omze een

hoogur koltur ie geeven.

3('9.

D.

Daauw (koude) veroorzaakt

Brandkoorn. 111 55.

Daglicht vergeleeken hyKanrs-

licht. Il 118. Deszelfs hel-

. derheid bepaald. i90.

JDai iBARü. Diszelfs Waarnee-
mingen over de Reuk der

^.Bloemen. IV. J87— 196.

Dampkring. Deszelfs hooute
waarfchynlyk bepaald. VI.

.
249.

-^ van de Maan door
Waarnet'ülingen bevefligd.

^X. 63.
Dauan. Een nieuwe Katheter

of buigzaame holle Sonde
door hem uitgevonden. IX.

, 556, enz.

ÏDakluc. Deszelfs Brief we-
gens de nuttigheid der vlug-

ge ^Ikalia tegen de Honds-
dolheid of Watervrees. IX.

.538, enz.

Darwin (Dr* ERASMüs).Onge.
woon Geval van een Bloed-

fpuüwing door hem be-

fdT-eeven. VllI 600.

iDarmwormen der Paarden,
dun als Naalden op de bui-

tenfle Oppervlakte gevon-
den. VUL 214.

Das btfchreeven tn afgebeeld.

VUL 367. Men heeft ge-

ineend dat 'er tweederley,
naameiyk Honds- en Zwyn-
daflen waren. 370. Den Ou-
den is onze Das niet hekend

f^weefi:. 372. In de H.
cnrift is dié naam zeer ver-

k^erdelyk gebruikt. 374.
. vooral iii de' betékètiiiB'Yan

Daflen vellen , en2.; iatzö" heè

een onrein Dier is. 376. Zyii

Gedalte: 378 Eigenfchap-
pen:382 Zmdelykheid.38j.

Dashondjes. Oorzaak van der-

zelver fcheethcid van Poo»
ten. III. 23.

Daubenton. Zyn Beiigt valï

de voornaamtle verfchei-

denhedtn der Katten. II.

523—534 Zyn liefchryving

van 't verfchlllend Ras der

Honden. III. 1—35 Zyn
denkbeeld óver de voort-

bri.ngine Van dé KoleureJl

der Edele Gtfleentcn on-

derzogt en wederlegd. IV.

119— 129
D A V I £ L. Zyn Verhandeling

over de mogelykheid der

Geheezing van Kankreuzd
Gezwellen aan en omtrent
de Oogen. 111. 124 — 137.
Manier van Oogligting doof
hem in treih gebragt ÏV,

75 Toevallen derzelve. 77.

Haare Voordeden boven dé
ftryking met de Naald. 78*

Verbetering der Werktui*
gen , door hem gebruikt. 79*

Zyn Lepeltje ^aar toe dien*

11 ig. 84 Deszelfs Vertoog
over de Ooglichting in dê
genen , die met de Staaf ge-

boorcn zyn. IX. 86, enz.

Zyne manier om 't Hoorn»
vlies van 't Oog te openett

door Shakp verbeterd. I.

,

298.
Dellftoffen van Zee-Schepze-

len of verftetnde Schii^pen,

vindt men niet inde hooge
Bél-gen. VII. 104 , loÖ. Zf
zyn waarfchynlyk door d'eii

Zondvloed over 't A'ardfyE .

v'érfpreid; ió9.' Aridero
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DdfftofFen door deszelfs

uitwerkingen geformeerd.

113-

Demours Zyn Refchyving
van het Weristuiglyk Geitel

tol de beweeging des Oog-
appels. IV. i66—ii'6

DennebopDi, (///jw) Deszelfs

gebruik, lil. 404. Den-
nenboomen zyn , tot be-

pootiiig van 't Land , zeer

dienfiig en nuitig. VIL 315.

D ;kham aangehaald. II, 412.

DiiJ^AGUii.iF.H.'i (Dr., heeft een
verkeerd G;;voeien a-.n^e-

nomen omtreiit den Gang
drr Pnarden. VII 510.

DüusiNGius een ieverigVoor-

llander der ^antrekkinge. I.

28.

Dieren (Viervoetige) kunnen
van natuure zwemmen en
waarom beter dan de Men-
fchen. I. 266, 267. Rede-
nen die hun tot het zwem-
men aanfpooren. 280. üer-

zelver oi;deifcheiding
^ in

Rangen en Gezinnen , vol-

gens 't Ont'>vcrp van den
Heer J. T Klein. 458,
459, 460.——— (veelerley). ' Proeven
met de Kamfer op dezelven

in 't werk gefteld. Vül. i.

De meellen fterven door 't

ingeeven van zekere veel-

heid daar van. 35. De In-

fekten door den enkelen

Waafem van de Kamfer in

een ouiïeflooten Glas: 14.

doch fchielykd: door den
Rook van brandende Kam-
fer. 17

Derzelver Voorttee-

iing is vaa dt; beide Scxen

afhanglyk. IX. 41 , en?.

Hunne Mergagtige ze'fftan-

di^hcid geeft htt Leven, de
Schorsagtij^e het Voedzel.

54 Je e< rite moet men als

van de Moeder, de andere
als van den Vader afkom-
ftitiat^ten 54 Voorbeelden
en zulks te bctoogen. 57,
enz

Die! en. De Vergiftigheid van
f.;mmi{ren beft^nt in de In-

beelding X. 360.

Diei lyke Zelfllandigheden zyn
F.lcktriek. VllI 67. enz.

Diertjes ( Lichtseeverde) in

de Indifche Zee ontdekt en
befchreeven. VII 257,261-
Fraay Di^-rfje fn de Zee van
Ceylon 267. Zonderling In-

fckt aldaar gevi)nden 269.

DiERviLLï. Zyn Verhaal van
de manier der Akadit-rs,oui

de Verdronkenen weder le-

vendig te maaken, III. 182.

Diftei. Derzelver iufekten. 11-

438.

DoDAUT. Zyn denkbeeld over
de vormin.4 der Stem, a£-

gekeurd. V. 524
Doijer( Het) bevat hetVrugt-

beginzel , zelfs zonder be-

vrujitiging, IX. 174, 185.

Dolheid ( Rahies) is in Wol-
ven heviger of Venyniger,
zo 't fchynt, dan in Hon-
den. I 545. De dolle Wol-
ven hebben geen af keef
van Spyze of Vogten. 544.
Beccen aan *t i^angezijit ge-
vaarlykft 545. Veertig da-

gen is 't gewoone tydperk,
dat de Do heid zig open-
baa t 54>. Kentekenen der-

ze!» ^ in len Menfch. 547.
Set iikka /ke uttwerkinge»

daasr
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van waargenomen tot het

ïterven toe. 534—538. Ope.
ning "an 't LyK van iemand,

die 'er aan geftorven was.

540.
Dolland te Londen. Een

nieuw Foort van Verrtky-

kers door hem uitgevonden.

V 559 enz.

Doile Kervel Derz-Iver Ex-
irakt is te Londen vanzeer
radeelige Uitwerkingen ge-

weert. VUL 325. De-^zelfs

Geneezende Kiagt fchynt

zeer twyfeiagtii;. 32Ó. Te
Parys heeft men 'er geen
Uitwerkingen van gezien.

332, Zie Scheeih'ng.

Dollekruid. Zie Bdladona.

Doiyk' Lolium) Desztifskragt.

IIL 398. Het is geen vcr-

baderd Koorn. X. 349.
Dompeiing geneefl de Water-

vrees. IX 55 [.

Dompers Zek. re Vogelaars
,

die by 't Eiland JVierinjien

het Water Gevogelte met
Netten vangen. V. 1 ^i.yfant.

DoNATi. Zyne Waarneemin-
gen en Denkbeelden over

de Polypen van het Koraal.

IV. 621 ,621. Over de oud-

heil der MiddL-llandrche

Zee. 625. Over de Zee-
Schepzeis , die uit het .'^ard-

ryk i^egraven worden. 624.

—626.
Donder. Proeven van Fbank

LiN om de Wolken van
Dondentof te ontlaften,

door middel van fcherppun
tige Yzeren Staaven , ter

toets gtbragt.L 621. Procf-

neemingen dien aangaanJe
in Vraiikryk gedaRn 623,
624. Derzelver gevaarlyk*

J(. D££jL.

heid. 625. Beflutt uit de-
zelven opgemaakt. 625.Twy-
fcimg van Nollet, of 't

mogelyk zy het Onweder
dus te vernietigen. 628. On-
derzoek waar het van daan
komt, dat men zo onlangs
eerll bedagt heeft, dat de
Donder de Lighaamen elek-

trizeert 630 Terwyl van
oudsher zig zodanige Ver-
fchyn zelen hebben ver-

toond 632, 633 Ja zeer

gemeen by de Zeelieden
gezien worden in Storm en
Onweder, op de Mallen der

• Schepen 634. Aanmerkelyk
Voorbeeld daar van. 636.
Gevolgen van de Stelling,

dat de Stofte van Donder
en Blixem, endieder Elek-

triciteit, €en en de zelfde
- zyn 637-
Donder is minder op Zee dan
op 't Land. IL 163 Des-
zelfs uitwerkingen in dé
Kerk van een DorpinGoth-
land: ^33 aan den Predik-
floel 235, Befchadigingyan
den Predikant daar door,
hoedanig. 236. Waarnee-
niing aangaande een Man,

- die van den Donder was gei.

troffen, in Vrankryk, 238.
Zyn Geneezing 240.

Dondeibuy (zwaare) in 't jaar

1759 in Engeland. Diïizel-

ver wondeibaare uitweilcin-

gen. VL 260 — 2Ó5. Die
van verfcheide Donderfla-
gcn , in en by Amfterdam,
in 't jaar 1761. bl 315, 314^

Donderbu.jtn. Derzelver Ver-
fchynzelen verklaard. IL
153 Proe.fneeming daarom-
trent 154, i55, r

Mm i Do^«
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:Donierpadde. Zekere Vifch,

die van arme Luiden wordt
geiieten. 1. 150

Donderjieen. Denkbeeld daar-

omtrtnc. IV. 42. Don-
derrteenen. Zie Belemni-
ten.

"Poodgraavers. Zekere Tor-
ren dus genaamd en ivaar-

om. I. 58 Zy bu'graaven

niet aüecn doodc: Mollen,
maar ook Krengen van Kik-

vorfchen , Vogeltjes , Vifch-

jes, enz 61—67. Ja zelfs

de Ingewanden en het

Vleefch van groote Dieren.

70 Zy weiken ongemeen
fchielyk en met eene onge-

looflyke kraut 70,74. Aar-

dige Pio-^fneeming ten dien

opzigte. 75. De Torren en

haare Maden of Wqrmpjes
eeten de Krengen onderden
grond op. 68. Zelfs de Been-
tjes en Graaten. 72. Waar-
om zy de Krengen begraa-

ven.78 Hefchryving en Af-

beelding van deeze Torren.

79-83,87. Zy rulken fterk

naar Moskeljaat. 8r.

Poodkilt. Zekere Vifch , dus
genaamd. 1 149.

Doodkruiken der Egyptcnaa-
ren. IX. 473.

Poofheid Nieuwe Manier
tot Geneezing derzclve, IV^.

130. Haare Oorzanken me-
nigvuldig. 131. Pioefnee-
mingen door Pjektrizee-

ring op dezelve. V. 104. iX.

238.

Doornen der Oofterfche Lan-
den IX. 478.

Poornhaay verfchilt in zyne
Voorttt-eling van den bon-
Jen Haay. JX. 483. en vao

den glailden Haay. 484.
Doozen tot het bewaaren der

Inftkten , hoe te maaken,
lil. 230, 231.

Dop Heide. Derzelverijuttig»!

iiei 1. III. 400
Dotterblotm ( Caltbapalujlris),

Gebiuik der Uloeuien. III-

402.

Douwïis (C. ). De?ze!fs naauw-
keuiige bepaaling van den
Komeet des jaars 1729 en
1730. IX. lói.

Draadjes- On Jerüelliiig in de
Aantrekking (Hypotbefis Fw
nicularis) door liovLE we-
derlecd. I. 32.

Draf der Paarden verklaard.

VII. 480. Gebrekkelyke
Draf. 483-

Drenkelingen. Oorzaak des

doods in dezelven onder-
zogt III. )74. Voorbeelcji

daar van. 176. Proefnee-
niingen op Beeften. 178.

Befluit daar uit opgemaakt.

179 Middelen om de zul-

ken weder in 't leeven te

heiftcllen. 181. Manier der

Akadiers ten dien opzigte.

182. De Vl'^ryvingen, mef
een heeten Doek , zyn daar

toe zeer dienUig. 450.
Dresflen. Volktelling aldaar

gtfchied. 11. 516.

Driehoeks rekening Derzel-
ver Uitvinding en Vorde-
ring VI. I. (Klootfche)
opgehelderd door eenige

Algebraifche Voorftellen.

5-58-
Diiehoofdige voorfte Arm-

fpier waargenomen. IV 386,
Driekantige Beendertjes van

het Bekkeneel befchreeven

en afgebeeld.. L 281.

P.rqog'
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Droogftoof , tot bewaaring
van hetKoorn, voorgeQeld
door citn Heer du Hamül.
Vil. 524. Hoe dezelve te

maaken volgens de Uitvin-

ding van Intieri. 53^-

Welk Hout beft ^S33. Vol-

maaking MSerzelve. 539. Zy
btftaat uit Balies en Ko-
kers. .541. . k Gebouw of

Vertrek. 544.. Het Dak. 547-

De veelheid van Vuur, die

vereifcht wordt. 54Ü. Nut-

tigheid der Stoove. 550.

Drui venvlies in 'tOag^U'oca).

Waar door " hetzelve ge-

kwetft kan worden? IV 92.

jiaraek. Het maakt fomtyds

een Stapbyloma. 77 , 82.

Deszelfs regte Vezelen zyn

niet Spier- noch Peesagtig.

Ï69, 176. De'Kringsvvyzen
zyn .-leer dun en fyn. 18 r.

DeVeerkragtigheid der reg-

te Vezelen is oorzaak van
de Verwyding des Oogap-
pels in de üuiftcrnis. 183.

Waarneeming daar omtrent.

Ï85.

Druppelen Waters trekken el-

kander aan. 11. 392.
"' Dryf brakken. Üerzelver Ken-

merken , om fiaay te zyn
en bekwaam tot de Jagt.

lïl. 21.

Dubbelheid der Bloemen
maakt dezelven niet mon-
üreus. VII. 95. Zy ontftaat

fomtyds van ^elve. 71. Zy
wordt vernietigd door ver-

waarloozing van Kweeking.

95» 97- Manier om dezelve

'te bevorderen. 79.

Duivelsbeet (Scabiofa). Des-
zelfs gebruik. III, 398.

DüNN (Samuël). Zyn Waar-
X. Deel.

neemingen tot bevertiging

dienende, dat de Maan
ei n Dampkring heeft X.f»3.

Dwars -Staarten of Walvis-
fchen-G'^flachtreen der Or-
ders of P*.angen van het Sa-

menftel der Viüchen.l. 147,
148.

Dwergjes van Gewaflen , hoe
te bekomen. III. 73.

Dyken der Rivieren , hoeda»
nig behoorden te zyn. VI,

195'

E.

^*au de Luce. Naams - oor-

fprong en.eigenfchappen
van 't zelve. IV. 409—411.

Verfcheide Manieren vaïi

Bereiding. 410, 413, 416,
420. Hoe hetzelve gekend
wordtgoedtezyn. 413, 417,
421. Het is als een Voor-
behoedmiddel dienftig te-

gen de Watervrees. IX. 543.
JEc/zptfca ofZodiak. Derzeiver

fchuinte onderzogt en be-

paald door den Abt de Li.

Cailue. I. 362.
Edam. Volktelling aldaar ge-

fc\i?d. II. 519.

Eddyfione. Koelheid der Lugt
aldaar, in 't heetfte van 't

jaar 1757. IV. 460.
Edele Gefteenten. Derzeiver

Koleuren befchretvtn. IV.
122-127.

Eerenprys (F?roKfc«). Der-
zeiver gebruik. III. 398. Zy
geeft door dubbelheid een
zeer fchoone Bloem. VI!.
88. Middelen om die te be-

vorderen. 91. Voortgang
der dubbelheid en volmaa-
king. 93. Teruggang; en ver-

nietiging derzeivedoor ver-

waarloozing van Kweeking.
JMm 4 97»

^.
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97. De befte wyze om die

Schoonheid te behouden.

98. -^

Egypte. Manier op welke het

Annoniak- Zout aldaar ge-

maakt wordt. VII. 418.

Desielfs Landsgefteldheid.

IX. 454.
Egyptenaaren. Hunne Manier

van de Lyken te balfemen.

IV. I. Korte Schets daar

van. 16.

Ehret. Zyne VVaarneemingen

omtrent de Bloemen van

den Saffaphras-Boom. VII.

364.
Eijernefr van eene Zee-SIak

,

*
, befchrceven en afgebeeld,

I. 461—465.
Eijerdooiren doen Bier en

. JVlelk vereenigen op 't Vuur.
IX. SÖ7.

Eijerflokken der Jongwerpen-
de Dieren bevatten waare
Eijeren. IX. 183.

Jlikeboomen. Derzelver In-

fekten. II. 442 , 443. Wel-
ke tot Kaphout te verkie-

zen. VII. 318.

Eiken-Hout Baft. Zie R-in.

fliken Zwam. Derzelver ge-

bruik en dienllijiheid tot

het (tempen der Bloedftor-

tingen onderzogt door den
Heeimeefter S. Sharp. I.

160. Nader beveftigd door

J. Warnhr. 163. Hoe de-

zelve aangevoegd of opge-

legd wordt. 164. Verklaa-

ring van de manier haarer

werking op de Bloedvaten.

169. Waarneemingen om
te bcpaalen welk een foort

van Plant het zy. 174. Na-
der Berli^t dien aangaande.

488.

Eklipfen van de Maan. Nieu-
we Manier om dezeivcii

waar te neemen , voorge-
field. II. 164—174.

Elands- Hoornen graaft men
fomtyds in Groot -Brittan-

nie uit den grond. I. 217.
Elektriciteit. Proeven en
Waaineemingen ' oi+itrent

dezelve door Prof Wink*
LER, in Duitfchiand. 1. 476.
Andere door B. FpANitLm
in Penfylvanie. 595 , enz.
Door denzelven met een
Vlieger, in een Onweers.
buy opgelat'en. 617. Dcrge-
lyken door Dr. Linikg in

Zuid- Karolina, in 't 'werk
'gellcid. 466, enz Zie ver-

der Elekuikaale Proefnee-
mingen.

r *Zy is dienftig tot

verklaaring van deOnweers-
buijen. II. 153. Van het
Noorder Licht. i5<.i. Haare
Uitwerkingen kunnen tot

een onbepaalden trap ver-

meerderd worden. 570. Des
zy ook fchynt te kunnen
zyn een Oorzaak van de
Aardbeevingen. IX 499,.

Proefneemingen om door
dezelve den Groey der
Plantgewaffen te bevorde-
ren. X. 170, enz.

(P/zjj- en fnvius;

of Pnjitïve en Negative ).

Wat men daardoor verüaa.

VI. 122. Algemeene Grond,
ftellingen daar omtrent. 136.

De p/wj' Elektriciteit kan in

minus , en de W2m!«-Elektri-

citeit in ^/i^i- veranderd wor-
den, door Hitte. 138 Ook
door Wryving der Opper-
vlakten van de Lighaamer>.

200,
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200, enz. Of door den
Wind uiet een Blaasbalg

gemaakc. 209. De verfchil-

iende Stoffen geeven een
verfchil lende Elektriciteit.

VIII. 90. Aanmerkingen om-
trent dit verfchil. X. 186.

Zie ook Elektrizeeren.

Elektriciteit. Proeven met den

Toürmalin of Afchtrekker.
- Zie T\)urmalin.-'Met Glazefi

Ruiten. IX. 535 De Werk-
tuigen in 't algemeen , ten

opzigt van de Kragt en van
den Slag befchouwd. 215.
Nieuwe iVianieren om flik-

keringen te maaken als van
B'li;:fem. IX. 244, Om met
•gemak Brandewyn in brand
te Iteeken; ?48. om Bus-

kruid aan te doen gaan. 251.
•^. der.DierlykeZ.elf-

ilandigheden,Zyde en Wol-
le , door Wryving op het

Vel of op elkander: gelyk

door het aan- en uittrekken

van Koufen : Vill. 69. ook
door die over de Hand te

trekken : 79, of over een
Glazen Buis. IX. 524. Zy
hangt niet af van het ver-

fchilder Kleuren : 518, 521.

maar van de Kleurende
Stoffen. 523. Sterke aan-

kleeving daar door veroor-

zaakt wordende. 529 , enz.

Haa re trappen. X.
173. Waar zy zig rterkfl:

vertoone. 178. Verfchillen-

de Uitwerking. 186.

Elektrieke Vloeiftof. Haar
Koers kan veranderd wor-
den door Hitte: VI. 138.
door Wryving ; 200. door
den Wind of beweeging der
Lu^t. 209. Zy gaat door
X. Deel.

alle Lighaamen heen. 217.
Zy is door den Aardkloot
en Dampkring overal ver-

fpreid. 218.

Elektrikaal Vuur flaat Vogels
dood. IX. 225".

Elektiikaale Pfoefneemingen
van Prof. Winki. Eii'in
Duitfchland. L 476. 'Van
FRAKKLiNen anderen in

Penfylvanie. 595, enz. Nieu-
we Proeven en Waarnee-
mingen dien aangaande, in

't algemeen. II. 123, 144,
5(^9, 575- VI. 121 , 200.
Werktuigen tot dezfKéti
ten opzigt van de Kragt en
van den Slag befchouwd.
IX. 225. Aanmerkingen van
den Heer Nollet daar om-
trent. I. 619—640. Proe-
vefi op de Geneezing ran
Lighaams-Kwaalen. I, 477.
II. 561 — 568. III. 204—
270. V. 92. IX. 222 Proe.
ven met Zyden en Wollen
Koufen, in Engeland, ge-

nomen. VIII. 69, enz. Oiii

derzoek van den Heer Nol-
let dien aangaande. IX.
513, enz.

Elektrikaale Vlieger. Proeven
met denzelven door B.
Franklin , in Penfylvanie.

I. 617. Ook door Dr. Li-
NiNG in Zuid-Karolina. 466,
468. Dito door den Heer
RoM.4s in Vrankryk. IlI,

107 , enz. Nieuw Berigt
dien aangaande. X. 69, enz.

Zie Vliegkr.
''

Elektrizeer-Plaat, om de flik-

kering van den Blikfem naar
te bootfen. IX. 245. Ver-
dere Proeven daar mede.
248, 251.

Mms Elek-
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Elektrizeer Ruiten. Wat men
daar door verftaa IX. 535.

Aantek. Sterke aankleeving

in twee Glazen Ruiten met
het Werktuig veroorzaalvt.

53-!, enz.

Elektii^eeren (Sfelli^lyk e.n

Ontkeonende of piMJ en.wii-

nus). Wat daar door ver-

flaan worde. 1. 596, 613.

Waar in het verfchil beflaa.

II. 143 VI. 122, enz. Het
is van byzonder belang dit

te onderTcheiden. X. iS(5.

Zie ook Elektriciteit.—— (Het) tot Ge-

nxzing van Lighaams-

Kwaaien vereifcht etn kun-

dige behandeling. 11. 568.

Men heeft het dienftig be-

vonden voor Laijitnigheid

;

UI. 264. , 266 , 269: ook

voor Kiespyn en Doofheid,

270. Nog andere Voorbeel-

den van Geneezing. V. 92,

enz. Aanmerking deswe-

gens. 98.

Men kan daar

toe niet alleen VVeiktuigen

Tan veelerley foort , maar
ook enkel Zyde Koufen of

iets dat 'er naar gclykt, ja

Li'iten zelfs gebruiken, die

inen wryft op een Glazen

Buis. IX. 524. Onverbeel-

delyk flerke aankleeving

daar door veroorzaakt wor-

dende. 529, enz.

Elektrometer (Zak-) van Can-
TON. VIII. 80. Aant. Nieu-

we Elektiometgr uitgevon-

den. IX. 241. Aanmerkin-
gen aangaande de Elektro-

meters. X. 172.

E LI- ER Zyr.e Pioefnecmin-

gen , over 't bewaaren van

Bloed en atidere Vogten in
't lugtledige. V. 504, enz.

Elzebooin. Deszelfs lufekten.

11.441. Deszelfs nuttig ge-
bruik. IK. 403.

Engelfche Ziekte. BeCchryving
van 't Geraamte van een
Kind, dat met dezelve ter

wereld gekomen was. IV.
384.

Ent. Eigenfchap van de Kraag,
welke zig by de inplanting

derzelveopeen Stajn ofTak
formeert. X. 352.

Epidemifche Koorcfen vanEu.
ropa. Berigt dienaangaEmle,
Via. 540'

Equifetum. Aanmerking over
des-ielfs Soorten. IV, 437.
Aantek.

Efchdoorn, Deszelfs Water
geeft Suiker. 111, 400,

iJJ"'] "sren ^Konü. van) Waar in

dezelve voornaamelyk be-

ftaa. L 374-
Eflcheboom. Deszelfs Infek*

ten. II. 449.
jEtHolemeiit. Een gebrek in de

opfchicting der GewafFen.
UI. 7.-5.. Reden daar van. 75.

Proefneemingen daar om-
trent. X. 350.

EuLEK, Zyn Voorllel tot ver-

betering van de Afdwaaiing
der Suaalen in het Brand-

punt der Verrekykers. V.

557)558 Om de verande-

ring der Miswyzingen van 't

Kompas te verklaaren. VI.

445.
Eujïacbius (Buis van). Derzei-

ver VerÜopping is dikwils

oorz.iak van de Doofheid.
IV. 132. Infpuiting door de
Neus geueeü dezelve. 137,
enz.

Ever-
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E VER HARD (Dr, JpANN.
Petrus.) Zyne Verhan-
deling over d;; Klei^r der

Lu;;t. VIII 4+4, enz.

Extirpatie; (i^cf'unkige) van een
vcrzworen Kanker , of Fun-
geus Gczvcl , in 't Bord van
^töoude Vïou^v. Vül. 333,
'enz.

Ey kan zondt^r Dop week ge-

kookt yvorden. IX. 587.

F.

I^accbino van ]. Plancus.
Ken zeldzaime Zee- Krab.

X. 125, i?4..

Fquna Suscica aangepreezpn.
II. 409.

F.dVE (^ DE la) zyn Wprktuig
loc de Oogligting. IV 79.

Deszelf'sgebruiK onderzogt.

93. Zyn Aaiwierking over
de Haazemondcn. ^^ill. 589.

Fjebkein. Zy" nicu'v ge-

voelen over de \'orming
van de Stem. V. 524,

jfles (Elektriknale) van den
Heer van Musschenurüeks
uitvinding. Zeld<;aanie Ei-

genfchappen diar in oritdekt

door Franklin. I. 596.597.
De Stoot ot Schokking in 't

Lighaain die zy op 't aan-

raaken doet gevoelen, waar
uit voortkomende. 599.
Proefneemingen met decze
Fits in 't werk gefteld door
FRAifKLm, 599. Waarom
zy , vogtig zynde, niet ge-

eiektrizeerd kan worden.
6o'i. Hoe het Vijur uit ha
bovenfte naar het ondtrlte

gedeelte van de Fles over-

gaat, aangetoond 605 Ma-
nier om dezelve te laaJen

en ontlaaden. li. r2.3,enz.

Waarin derzelver kragtvaii

X. Deei,.

Schokking , of de oor.z^a^

van den Stoot , dien zy^ieeft,

gelej-en zy. 130, Zy kaa
Vuur amfteeken. 144 Ver-
fchcide FlefTen . by elk;in,>,ier

ge.'oégd, kunnen een fclwik-

keiyiiC uit'A'erking vpprt-
brengep 569,570^

,Florci , de Huiswaardin .cier

BiocJelooïe Dieren of ^u-
fekten. II. 408.

Floren'ynfohe Proefneeming
onvoldoende om de onfa-
mendruKbaarheid des Wa-
ters aan te toonen. IX. 507.

FoLKES. Zyti Redevoering
over de Ztje Uurwerken vaji

Harkison. IX. 313, enz.
'

FoRMEY. Zyne Ontdekking
van 't groeijen der P!an.tea

in Mos III. 37.
F o R s T E R. (R I c H A R D^ l^yn

Aanmerkingen omtrenc de
Ver^iftigheid van fominjge
Dieren in Engeland. X 3^0.

F o s s E. (de la) Zyn BerigC
aangaande een Ziekte der
Paarden , die aan de Beet of
Steek van een Spitsmuiif

toegefchreeven 'v/ordt, X,
3 15. enz.

Franklin. Zyn Berigt van de
üitwe.'"kingen ,die hy van 't

Elektrizeeren op Lighaam^-
Kwaalen ondervonden hidt;

V. 90. Zf.) li:elling ten Pj><

zigtvan deondoorfonpbaar*
heid van G'as vooi de Eliek^

trieke Vloeiltof , b^tivjft.

VI.^i!9.
FranTclijj» Pjoerneemingen

omtrent de Elektriciieit.

Berigt van eenige derze|ven,

i- 595— <5i8 Aanmeikingen
van den Abt Nollst teri,

OD^i^t -- van ^euiijen vai^
.

" Fban'«
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Frankltns Stellingen 626,
<5'ï7. Inzonderheid ten op-

ziiit v;in 't Vermogen der

^ en fchen , omtrent het On-
weder van IJonder en Elik

fcm fi2[(. V'erdere Proeven
en Waar!'ennii!^en omtrent
de Elektriciieit. 11 123

—

144 Zyne Onderlleliingen

tot een nieuw Ontwetp, om
,_ de Verfchynrelen van Don-

derbuijen te verkiaaren.

145— 163. Zynebeantwoor-
dins: van ecnige Vraagen
nocipens de Élcktrikaale

Proeven. Sfip

Friccius , weleer Doktor te

Ulm in Swaben. üeszelfs

Tralitaat , over de Genee-

zcnde kragt dir Vergiften,

komt /eer overeen met het

gene door den Heer Storic

du n aangaande gefchveeven

en verbreid werdt VU (.548.

Zelfs ten op/Jgt van de drie

Planten , die door deezen

Heer nu la^tfl:, op nieuws,

aangepreezen zyn , 549.

Fr bCH. Zyn bcfchiyvint; van

de Hondslüis. IX. 349-

Fritta. Welk een liüfFe, VIII.

424.
G.

GAar Z7n derSpyzen. Wat?
IX 580

Gagel, MyrzVaOGebruikjder-
zelve lil. 404.

Gal tot Oogl-waalen di^iüig.

VIII. 3(5i. Haar aanvoeginjj

en weri'.ing. 3.' 3 364.

G.'SLENUS Zyn Gevoelen van
de uitwerking der W ryvin-

gen. li 43I

Galkoortlen Derzelver Ge-
volgen. II 5g8 , 599

Gallen. Zekere Zeediertjes dus

genaamd. III. 467. ^aiit.

Galnooien maakcn de llofFen

bekwaam om door Wryving
met anderen ^e-elektrizeerd

tt worden , IX 522 ,üf ook
op een Glazen Uuis. 524.

Galop der Paarden. Vli 490.
Vei fcheide foorten daar van.

500. Spring -Galop. 501.
Ren Galop. 502.

Gaifteentn. Waarneemingen
omtrent de^elven II. 291—
311. In Welke Landltrecken

meed voorkomende. 294.
Zy zyn zeer vcrichillende

in getal , grootte en fi:;uur.

295,296. Waar zy uit be^

ftaan. 297. OfdeSteenen,
die men ibmiyds door 't Fon-
dament loof! , wtezcntlyk

uit de Galblaas kunnen ko-

men. 304. Sommige Galftee-

nen bianden niet. 307 Daar
zyn 'er zeer groot en hard

in de Galblaas gevonden.

297, 309 Zy wolden in

twee lüorfen onderfchei-

den. 310.

Gamanderlyn, (Vereiiica.)'Der'

zelver gebruik. III. 398.

Gang der Paaiden Werktuig-

lyk befchotiwd. Vil 463,
enz. Verfchillende foorten

daar van. 471. Zy fteunen

niet altoos op drie Fieenen,

gelyk BüRui, LI meende:

504; maar de wankeling zel-

ve zei hun voort. 507 V'oor-

beeld daar van, in de Stap,

Draf, Tel en Galop- 509.

Ganz' n zyn Trek - Vogelen.

V 66.

Ganzen - Moffel. Oorfprong
van dien naam. II. 577-

Groeijing en Voortteeling

van dit Dier. 579—581. By-

2on-
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zendere deelcn van liet zel-

ve. 582,581 Dcszclfs Voet-

ftuk 533;Sche!p 584, Kop
en Hoornen. 585. Tromp
of Snoet en Bek. 586 587.

Het Lighaam gelykt na.ir

dat van een Ö.lier. 587-

Eenkifin Ibort van Ganzen-

MofTelen befchreeven door

Nekdmam. i[ 587,588.
G.iRAYE, Graaf DE la) Nieu-

we manier om de Metaalen

te ontbinden door hem ont-

dekt. VI. 4- '8. Verder ag-

tervorgd 433 , enz.

Garengïot. Zyn Waarnee-
min;^ ointrenc de Genee-

zing van een Wond in de

Lip. Vill 593 O.ntrenteen
Wond aan de Keel IX. 72.

Garnaalen. Voorbeeld van

Toevallen door dezelven te

eeten verooizaakt IV. 475.

Gaübfus (Prof.). Zyn;^ezegde

ten opzigt van de in-ociila-

tie der Kinderziekte, IIL

106.

Gauteron (Dr.) teMontpei-

lier Zyn U'aarneemi ngen

op de Uit'.vaafeming van het

Ys , in den Winter van 't

jaar 1709, gedaan. III. 500.

Onwaarfciiynlykgcvoic^daar

uit getrokken 50, , 50Ö
üE Geer. Zyne Waarneemin-

gen omtrent de Werktui-

gen , waar mede de Rups
van den Wilf^eboom Vogt
uit haar Lyf fpuic. V. 239
Zyn Ontdekkingen , omtrent

de Paaring der Plant -of
Boomluizen, 255. Zyne
Waarn-^emingen omtrent
het Haft en deszelfs Paa-

ring. VII. 271—284.
©eerilkoorts , of UiUlag van

X. Deel,

kleine roode Puiftjes, volgt

fomtyds op de Inge ente

Kinderziekte, doch zonder
gevaar. III. 85,88.

Geeiflpuifljes op de Kinder-
pokjes volgende. 11.336,341.

Hoe te behandelen 346..

Geefien 'allerley Zaure) bren-

gen Koude voort. VI. 106.

Ook de brandliaare, die zig

met Sneeuw, onder 't fmel.

ten, vermeng' n kunnen:
107. nietteg'.nllaande dee-

ze het Water verwarmen.
108

Gegravene Lishaatnen (On-
gemeene) befdireven door
den Heer Hknii ; Ba'ci'.r , ea
afgebL-eld I. 209. Zy fchy-

nen Beenen te zyn die rot

den K'jp of Snuit van eeni-

gen Vis of Watergedierte

behoord heliben 215.

Gehoor. Nieuwe Maiiier tot

herfi:elling van 't zelve. IV.

130. De Werktuigen. 135,
Voorbeelden der Operatie.

J3Ö Aanmerkingen omtrent

den UitQag. 141.
• (Werktuig van 't).

Deszelfs gelteldheid in den
Menfch V.30i.Verfchillend-

heid in de Kruipen ie Die-

ren. 302. Het is in fommi-
gen niet uitwendig kenbaar.

303, 326.3^9.333. 344.

Geitenblad ,
(Loiiicura. ) Des-

zelfs gebruik. HL 399
Gemfen in Kgypte. IX. 4-72.

Geneeskunde. Hedendaagfche
tueitand van dezelve te

Smyrna. IX. 5, enz.

Geneesmiddelen. Derzelver

Werking hansit veel af vaii

de gefteldheid derLugt. IV,

158, 1(34. Waaineemmgen
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omtfent de zekerheid van
dcrzelver kragt. VUL 518,
enz.

Gekkkte. Deszelfs Proefnee-
nungeti over den loop der
tliviercn. VI. 177—199.

L'e Gektil. Zyn Aanmtrkin-
gen omcrert de iiitg<"fl.rfkt-

hcid van 's AarJkloots Scha-
duw in de Maan- Eklipfen.

VII. 285—298.
Geoff'^oy. Zyn Vertoog over

't Werktuig van 't Gehoor
in de Kruipende Dieren en
eeiiige Viüchi n. V. 297

—

350. Zyn denkbeeld van de
• Belladnna. VI. 332.
detigiaph. WeiktiiiK''Niiuw)

uiugtvonden , befchreeven

en afgebeeld. II. 35,38.
Klanier om hetzelve pas te

zetten , te toetzen en te

redificeeren. 46—49. Het is

tot allerlf-i oogmerken der

Landmeetkonft en Stene-
kunde dienllig. 53 Hoe htt

zelve te gebruiken. 54— 59.

Georgf, de II., wylen zyne
Groot Brittaniiiiche Maje-
lleit. Omftaiidigheden van

zyn üeiven. IX. 354. Ope-
ning van het Lyk. 355. Gat
in de \vand des H;irts ge-

vonden. 356 Een Spleet in

dt; Stam van de Aona. 358.
lieden daar van gegeven.

359, enz.

Ceorgia. Groote Zomer -Hitte

aldaar in 't jaar 1758 waar-

genomen, IV 466 Veran-
deriykheid van 't Klimaat.

469.
Geraamte. (Menfchelyk) Ry-
zonderhed. daar in waargen.

IV. 382. Dat van etn l.ind,

. 't welk met de Engelfche

Ziekte ter w^ereidkwdm. j?f4,

Gerarü. Zyn Verband van
een Huikswond. VIII. 588.

Gerll Haare Aairen be-
fchouwd in de natuurlyke:
VII , 224. in de Zieke of
Kankerice (laat. 228.

GelL Geinakke'yke manier nni
dezelve temaiken III 279.
Haare voordeeligheid in 't

Stbruik. 2Ï-Ó.

Geftalte (uitwendige) der Die-
ren hangi af van dtn VaJen
V. 58 het inwendig Geftel
of Leven van de Moeder ,

59, enz.

GeltaltewifTeüng der Infekten

is geen nieuwe Voortbrtn-'

ging. IX. 30.

Gtlteente in Siberië vallende.

X 24.

Gevoeligheid der Lighaams-
dcclen. Proefnecmingen \ an
A. VAN Hall El! dien aan-

gaande. I. 505 , enz De Pee-»

zen in Ditrtn gantfch ge»

volüoos bevonden. 507.
Ook in Mtnfchen 508 509.
Waarneeuiinute Montpellier

zulks beveiligende 510,
Barden en Kasjts der Ge-
wrigten gev oelkios. 515 Zo
ook het Been viies. 5:6. Het
Bekkeneelvlies twyfdagtig.

518. Het dikke Haifenvies'

is ongevoelig 520 \\ aar-

neemingen van anderen be-

fchreeven , zulks bevcüigen*
de. 521.

Gewrifitkasjes en de'zelver

Banden, zyn van {gevoelig-

heid oitb'oot I. 515.
Gevrigtsveiftyvingiis fomtyds

gereeslyk door middel vaft

Elektrifetrcn 11 565. Nut*
tigheid der Wryvingen tot

Co-
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Geneezi11gder2eIve.III.453.

'tGezi§t is tweederley , werk-

zaam en lydelyk. X. 25 r.

Deszeifs verduiltering door
het fttrk kyken op de Zon.

IX. 104 , cjiz. Proeven
over de fcherpte van het-

zelve. II. 98—122. Eind-
. paal des Gezigts, welke en

hoe groot. 104, 10(5, 110.

In Welk een reden dezelve

ftaa tot den afftand des

Ligts van de Voorwerpen.
,1,16, 119 Dezelve moet
tweeder iei gefield worden ,

ten op/.!gtvan den flaiid Jer

Voorwerpen zelf. 121. 'l'a-

fel van de Elndpualen des

Gezigts. 122.

Gezigtkunde. Een Voordel
daar van verklaard. VI. 543.
Vervolg van die Verklaa-

ring. X. 238 , enz.

Glas. Hillorie van hetzelve

uit de Oudheid opgemaakt.
1. 177. Deszelfs Oorfpvong
en de Plaats daar het eerft

uitgevonden werdt. 178.

Van hetzelve wordt reeds

in de Schriften van Mozes,
Job en Jijaias gefproken.

182. Hüc het Glas en de
Konft onn't zelve te maakea
algemeener wierden. 18S.

Verbeter ingen der Konft om
Glas ce maaken. 191. Het
gebruik vin'tGlas by de Ou-
d(in. 197. 't WaS;'^emeen tot

Bekers , tot veriiering der

[

Ka meren en Vloeren. 200.
'

Laater tot Giasraaoien of
Spiegels. 20?. Zeer !aac toe

Brillen of Vcrrekykers-GIa
zen. 204,205. Deszelfs ei-

gen fchap, ten opzigt van t

Eiektrikaale Vuur. IL laj),

X. D££L.

141. Het vermogen van déa
Schok zit in hetzelve. 131.
Een klein ftiilije heeft een
verwonderlyke kragt. 140.

Glas. Verfchiliende foorten
hebben een aanmerkelyk
Verfchil van Straalbreeking.

V. 561. Waar van men toC

verbetering der Verreky.
kers thans gebruik gemaakt
heeft 562.

(fyn en helder Kryftal y
uit wat Stoflre gemaakt wor-
de. Vlil. 421 , 441. De'
Konft om hetzelve te maa-
ken is tot nog toe weinig
gevorderd. X. 300. Verfchil
over de Oorzaak der Blaas-

jes in hetzelve. 303, enz.

Het zekerfte Middel om de-

zoKen voor te komen, aah*
getoond. 315.

is niet ondoorloopbaar
voor di Elektrieke Vloei-
ftof. VI. 129 , 130. Het
kan van minus [dus-'k\>iWtxïQVi

gemaakt worden. 205. Ver*
fcbil tuiFchen dof en gepo-
lyft Glas ten dien opzigte.

206. Ofhet ZeeWaCerdoor
Glas heen kan dringen , in

verfcheiiie Proefneemingen
onderzogt. 512—542.

en Barnftcen Eiektrici*

teit, waar in verfchiliende.

VI. 122.

Glasgallen of Zout van Glas.

Verfchil'enJe denl.beelden

overderzelver aart en oor-
fprong. X. 30i. Zy veroor»
zaaken de ülaasjes in het
Glas 307 , 313.

Gloskruid Zie Kali.

Glazen Ruiten. Manier om
die aan elkander te doen
kieeven-, doorheê Elektri-

zeer
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zeeren. IX 533 , enz.

Gleditsch Zynt; onderrig-

ting , hoe verfcheiJe in-

landfche Tlanten tot Leer-

touwen gebruikt kunnen
worden. IV. 423—434.

Gloeijcnde Kolen. Doodelyke
uiCH't.rking van derzelver

Waafem in een beflooten

Vtrcrelc door Voorbeelden
'

aang^'toonJ. VII. 393—417.

Glo/Jncomium van Petit verbe-

terd. IV. S75 . enx.

Gm£l:n. Zyn Waarneemin-
gcn in Siberië omtrent de

Lands;ie!teidheid , Koude
van 't Klimaat , en hoogte
van hetAardryk, boven de
Oppeiviakte der Zee. V.
125—130.

GoDEHKu DE RiviLLE. Zyn
Vertoog over 't rypinaakea

der Vyi'.en in de Levant.

VI. 277—292. Aanmerkin-
gen over de Paaring der

Muggen. VII. 56—66. Zy-
ueVVaarneemingen omtrent

het Vuuren der Zee by de

Maldivifche Eilanden. 255,

enz. Ken fraay Diertje door

hem gevonden in de Zee
van Ceylon. 267.

Goe Hendrik (Chenopodium).

Gebruik van deszelfs Sprui-

ten. III. 3 99'

GoNTARD (Dr.J Zyne Waav-
neeming van den Kop des

Lintworms. III. 326. Aant.

Gothiandfche Steen. Beden-

kingen over deszcIfs Oor-
fpvong. VIII. 506. Beddin-

gen van Kley tuflchen de

Steenlaagen , in d(i Groe-

ven. 511. Pek dat brand-

baar is , in de Klooven of

Sneeden der Steenen ,
ge-

vonden. 514. Eigenfchdp
deezer Steenen. 515,

Goud. Deszelfs Eigenfchap-
pen overwoogen. III. 54T.

Loutering van hetzelve, op
vierderley manieren , be-
fchreeven. 531. Het kan
vervalfcht worden door
middel van 't agtfte Metaal

,

genaamd Platina. 532 Mid-
delen om die vcrvalfching

te ontdekken. 538. Oorzaak
van de Paarfche koieur, die

deszelfs Solutie afgeeft. 550.
dat tot Verguldzel is ge-

bruikt geweeft , moeielyk
weder van 't Hout af tekry-
gen. IV. 98. Manier daar toe

uitgedagt , door Kookend
heet Water. 100. Mid-
delen tot de zuivering ge-

bruikt. 101. Andere Ma-
nier. 105. Begrooting van
de Kotten. 103, 107.

Goudmaaking. Zonderlinge
Hiltorie. VIII. 595.

Goudmynen. Der/elver ge-

fteldheid in Siberië. X. 22.

Graanen zyn vrugtbaarder in

Mos dan in Aarde gezaaid.

III. 42. Zy komen ook in

Spons voort. 52. De Kor-
rels , op Mos en Spons ge-

teeld, zyn niet onvrugtbaar.

52. Bedenking over een uit-

kiezing der Graanen , tot

Zaad en tot Voedzel. 73.
Zy kunnen niet het een in

't ander verwifTelen door
Voortteeüng. 486. Veel min
door enkele rifmaaijing van
't opfchietcnde Gewas, of
iets anders. 488. Manier
om dezelven te bewaaren
en goed te houden. Zie
Koorn.

Graa-
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Graanen. Derzelver verwiffe.

ling door Voortteeling on-
waarfchynlyk,. ja önmoge-
lyk. IV. 50, 64. Oorzaak
van 't bedrog in deezen. 68.

•^ Oorfprong en voort-

gang van de Kanker in de-

zelven befchóuwd. VII. 220
—254. DeGertl is die meer
dan anderen onderhevig.

234. Nadeelen der gewob-
ne Manier orii dezelven te

bewaaren. 511. Het Ver-

fchieten is laltig en koftbadr.

513. 't Gebruik van Togt.
maakers (Fentilators) is zeer

dienftig. 521. Droogftoo-

Ven egler zyn allerbett. 524..

iïewyien daar van. 528.

Hoe de Stooven te maaken.

532, 544. Hoe die te ge-

bruiken. 547.
Graanftoof (volmaakte) üit-

gevöhdeh. VII. 539-

Graffteden der Momiën. IX.

, 473. 475.
Geandvilliers. Zyn Waar-
heeming omtrent de doode-

lyke Gevolgen van 't inflok-

ken van Pruim- en Krieke-

fleenert. V. 280, enz.

Gras is ook de Kanker onder,

hevig. VII. 234.

Graskruiden. Derzelver In.

fekten. II. 416.

Groeijing det Planten. 2ie
Planten.

Groenheid van de Hand van
een Lyk onderzogt en naar
mooglykheid verklaard. V.
290—292.

"Gronoviüs (i)r. Joh. Fred,).
Zyn Lyft der Viflchen van
Nederland. I. 148 — 159.
Lyft van eenigen, daar in

riet aangetekend, doot L.
'K. Da. lik.

T. Grono-vius opgemaaid
en in orde gebragt. 324-^
334-

Gronoviüs e Dr. Laur,
Theod.). Zyne Waarneei
mingen omtrent een nieuw-
lings ontdekt Zee-Gev?as.K
II. 219— 221. Zyn Brie^
wegens nieuw ontdekte Zee^
diertjes en byzonderhederi
van den Siddervis of Beef-
Aal. III. 464, enz.

Grotten van Roquefort.' Der^
zelver koelheid. VI. 584 j

586. Zy dienen om de Kaas
te Zouten en ryp te maa-
ken. 594. Andere Grotten
daar toe ook bekwaam. 597.
Anderen door te groote
Vogtigheid otibekwaam.

,
599- , . ,

Guadaloupe. Purper -Slek al-

daar ontdekt en waargeno-
men. V. 538 , enz.

laGueriUier.';. Zyn verkeei-d

denkbeeld omtrent de be-

Weeging der Paardeii. VII.

466.
Güettard. De oorfprong deir

Lel^- en Sterre-Steenen , als

ook die der Rader- of Rol-
fteenen , door hem opge-
helderd. VI. 389—399. Zyii

Vertoog over het toenee-

men van het Turf delvèii

en branden in Vrankryk. Xi
205 , enz.

GuijoT. Deszelfs Manier tot

hertelling van 't Gehoor,
in 't werk gefteld. IV. 134»
De Ultllag. 14*.

H.
Haag-appeibobm. DeszèlfS

gebruik, III. 401.
Haagdiffen. Het Gehoorttiig

derzelven befchreeven; Vi
Nu 303*-



ALGEMEEN REGISTER.

.303. Het is, inwendig, by-

na met dat der groote Die-
ren overeenkomftig. 308.

Haaijen. Aanmerkingen over
'dèrzèlver Voortteeling. IX.

480, enz. Dezelve is twee-
derley. 483.

Haaijen-Tasjes. DerzelverAf-
beelding en IJefcfiryvincc.

.
IX. 481.

Haanevoet. Waar toe dienflig.

III. 402.

Haazemond is zonder Hech-
' ting geneesbaar VIII. 589.
Zonderling Verband. 591.

Haazen. Overvloed daar van
in Egypte. IX. 471.

Haazewindhionden verfchillen

v/elnig van Wagthonden

,

dan in fchraalte dgr Leden.
III. 16, 209. ' - '

Hadig, Wilde Vlier. Gebruik
"
'der Bezien. III. 399.

Haoov/^ (Dr.) Zyn Brief aan

Dr. pRiKGLE, over de ma-
nier van In-enting der Kin-

dcrpokjes, door hem in En-
geland gebruikt'. 111. 100,

ïJaen (Ant de), Deszelfs te-
' genwerpingen op de In-en-

ting der Kinderpokjes we-
dcrlegd door den HeerTis-
soT. VII. 149— löo. Zyne
Tegenwerpingen op hec

Stelzel der Aandoenlykheid
en Gevoeligheid beant-

woord. VIII. 165 , enz.

]Öaft of Oever-Aas. Zeker In-

fekt. Deszelfs Poppen of

Wormpjes. VII. 271- De
Mannetjes. 274, De Wyf-
jes. 275. Hunne levenswy-

ze. 276. Tederheid. 279.

De Paaring waareenomen.
281. Het Eijerleggen. 275,
278.

Hagedoorn , Cratcegns. Gé*
bruik van deszelfs Hout.
III. 401.

Hair der Dicfen is beter en
fraaijergekoleurd in deZui-
delyke Landen. II. 538.539.

Hairpoeijer. Hoe 't zelve vaa
Aardappelen te bereiden.
V. 580.

Hales (Dr. Stevkn). Zyn
lierigt wegens het verver-
fchen van de Lugt in Me-
Joenbakken of Stookkaffen.
II. 222, enz. Gemakkelyke
manier tot het maaken van
Geil; door hem voorgefteld.
III. 279. Zyn manier om
de Lugt te haaien uit de
Bronwateren , enz. 149,153,
154. Deszelfs Werktuigen
genaamd Ventilators ofTogt-
maakers.befchreevc-n. 360,-

^2^ Aantek. Deszelfs Proe»
ven om het Buskruid te

dropgen zonder Vuur. 425
—429. Zyn Proéfneeming
over de vermeerdering der

Kragten van het Kalkwater.
IV. 22.

H ALLER (Baron, A. van).
Deszelfs nieuwe Proefnee-
mingen omtrent de Gevoe-
ligheid der Lighaamsdee#
Icn. I. 505, enz. Proefneem.
aangaande de beweeging
der Harfenen , overeenkom*
üig met dé Ademhaaling.
521— S2<5. Zyne Proefnee-
mingen omtrent de Aderlaa-
ting. II. 175 — 184. Zyno
Waarneemingen over een
flinr foort van Kinderpok.'

jes.365—348. Zyn befchry-

ving hoe de Melkfuiker in

Zwitferland gemaakt wordt.

542. Zyne Wa^raeeiaingen•""-^—•"•
vao
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van de oorzaak des doods in

. de Drenkelingen. III. 174—
180. Zyn Gevoelen over de

oorzaak van de Wee-en der

(' ^wansere Vrouwen. JV.

ii$-j. Zyn' verdediging tegen

de zwaarigheden van deii

Heer .Ant- de Haen, om-
trent hetStelzel vandeAan-
doenlykheid en Gevoelig-

heid 'der Lighaamsdeelen.

VlII. 165, enz, Zyne nieu-

we Ontdekkingen over de

vorming van het Kuiken in

't Ey, IX. 173, enz. De-
zelve dienen om de Ont-
zwagtelïng der Deelen te

bevèftigen. 191. Zyftrydcn
niet metde Waariieeiningen

> van Harv^üs. I9Ö.

Halley geeft reden vian de

ongelykheid der Omloopen
des Komeets van 1682. II,

494. Hy fpreekt van deszel fs

nabyheid en mogeiyke wer-

king op den Aardkloot, 497,

498. Zyn Tafel , van 't Ster-

ven der Melifchen, onder-

zogt. 78, 509. 5Ï9.- Mis-

ilag in zyne Tafelen vanden
Hemelsloóp - aangeweezeri.

(535. Zyn Manier, om de

Lengte op Zee te vinden

door Waarneemingen aan

de Maan , in gemakkelyk
gebruik gebragt. IV. 495,
eijz, Zyn Voorzegging om-
trent de wederkomfl des

Komeets van 1682, is ver-

vuld, 285. Zyn Stelling we-
gens de oorzaak der Mag-
netifchewerklng onderzogt.

485. Zyn Berekeningen ten

öpzigt van den Komeet der

Jaaren 1531 , 1607, 1682
ien 1759. V. 379, 380. Zyn

Stellingen téh oiizigt vaii

de Vuurige Verhevelingeil

. Onderzogt. VI, 250 , 254.
Deszelfs Theorie om de
verandering disr Miswyzing
van 't Koinpas te verkiaa-

ren, verbeterd. 445, Fou-
ten in zyne Kaart der Mis-

. wyzingen aangetoond, 447^
Hamburger, Zekere zeldzaame

Inlandfche Vifch. I, 157,
i)v Hamel ue Monceaü. Zyn

Brief over de vorming van
de Beenderen en het Hout.
IlI. 271—278. Zyn Verhan-
deling over de bcwaaring
der Graanen. 349 — 362.
üittrekzel uit zyn Werk
over ^dcn Landbouw , we-
gens het Voedzel der Plan-

ten, VI, 159—176, Zyn
Togtmaakers , tot bewaa-
rihg van hef Koorn , ge»
preezen, Vlï. 521,

Hamerflaan kan in 't Yzer of
Staal Zeilfteenkragt verwek-
ken, II. 491,

Hand van een Lyk , wel hon-
derd Jaaren begraven ge-
weefl , die groen was en

,
bleef. V. 290.

Haremberg. Zyn Gevoelen,
over den oorfprongder Le-
lyfleenen, VI, 358.

Harnasmanneije, Een gemëe-
ne Vifch aan 't Noordzee-
strand. I. 32Ö.

Harpoeniers. Hoe verre 2y iü
Haat zyn de Harpoen te

,
, werpen. II, 3. ,..,^:

Harrison, Zyn afliomuert
eerfte Hdndteering, IX. 313.
Naauwkeurige Üurwerkea
door hem gemaakt. 314,
Proeven daar van op Zee
genomen. 310,319, Beloo-
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jiingen hem toegelegd, mids

dat hy zyne Uitvinding we-

reldkundig Hiaake , en zo

dat men 'er gebruik Van kan

hebben. 325.

Hart (Het) inet zonderlinge

byhangende Lappen bezet

gevonden, en afgebeeld. L
292, 293. Deszeifs verwy-

ding en toeknyping toege-

fchreeven aan de werking

van het Bloed als een Sti-

mulus op hetzelve. 314. Hét
wordt langzaamer bewoo-
j>en in den Slaap. 318. 't

Hart en de Bfoedvaten zyn

voor Prikkeling aando'en-

lyk. Vin. 189, 191.

HartsoeKkr. Zyn Stelling

Boopens den oorfprong van

den Lintworm onderzogt.

HL 328, enz.

Hartfterkende Middelen , wel-

ke bert. VIII. 536.

Hartstogten (Beweeging der).

Een voornaam Voorbeeld

van de fchadelykheid daar

van. JI. 604.

Hai5V5ïus. Deszeifs Waarnee-
mingen over de Voortteeling

der Hinden. IX. 194.

Hassulquist (Doft.)* Zyn
Eefchryving van de manier,

op welke het Armoniak-
Zout in Egypte gemaakt
wordt. VII. 418—421. Des-
zeifs Natuurkundige Waar-
neemingen in en omftreeks

Smyrna. IX. i. Als ook op
eene Reize naar de Egypti-

fche PJeramieden en de

Graffteden der Momiën.
45Ï.

Haver. Manier om dezelve

Rogge te doen voortbren-

gen. UI, 407 , enz. On-

waarfchynlykheid van dïe
Zaak. 484, Nader aatlge-

weezen uit het Verfchil der
deelen tot Vrugtsvoortbren-
ging gefchikt. 489.

Haver. Derzelver deelen van
Vrugtmaaking befchreeven
en afgebeeld. IV. 52, enz.

De Ouden hadden een an-

der foort van Haver. 53.
yJant. Dat zy Rogge zou
kunnen voortbrengen is on-
Waarfchynlyk

, ja onmöog-
lyk. 64. Oorzaak van de
dwaaling ontdekt en aange-
weezen. 68—71.

Hazelaar. Deszeifs Infekten.

II, 444, 445.
Hechtingen der Wonden inde

HeelkonlT:. Het Misbruik
derzelven aangetoond in de
Wonden aan 't Onderlyf:
VIII. 579, in die der Lip-
pen. 589. Vervoigdaarvan.
IX. 63.

Hecqui'.t komt in Vrankryk
in 't harnas tegen de In-en-

ting. X. 87, enz.

Heemeralopia, Zie Schemer*
blindheid.

't Heilig Kruis (Eilanden van^
waar gelegen. III. 199.

St. Helmo's - Vumen , aan de
Maften der Schepen , zyn
Elektrikaale Verfchynzelen.
I. 634. Aanmerkelyk Voor-
beeld daar van. 636. Zy
ftrekken niet altoos tot be-
houdenis, 639.

Helmftyltjes. Hóe zy gefor-.

mecrd worJen. 77. Derzel-

ver weeldrigheid is oorzaak

van de dubbelheid. VII. 78.
HunneuitbreidingtotBloem»
blaadjes. 86. De boogde
trap daarvan is deSpIyting.

5o„ He»
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JFÏemelsIoop. Nieuwe Verbe-

teringen in de Berekening

van denzelven, door den
Abt DK LA Caille voorge-

Itekl, II. 633-

Henckel is de eerfle Uitvin-

der van de Ultramaryn-

Verwe uit de Souda te be-

reiden. VIII. 442-

Hengel, (Melampymm) maakt
de Melk vet. UI. 402.

Herdershond komt naafl aan

hetj oirfpronkelyke Ras der

Honden. III. 9, 17, 213,
223. Zyn Bekwaamheid en
ipgefchapen kundigheid,

214, •

H E R I s s A N T. Zyn Waarnee-
uiing over de Ingewanden
van den Koekoek. IV. 109.

Over de vernieuwing van
de Vliezen der Maag in de
Vogelen. 359,

Hermaphrodiet ( Een zoge-
naamde) onlangs hier te

Amfterdam gewee(l:,in Man-
nen Gewaad, was nu veer-

tien Jaar geleeden te Lon-
den. IX. 331. Betoogingen
dat dezelve een Vrpuwsper-
foon zy. 332, enz. Twyfe-
lingen van M 011 and daar

omtrent. 337.
Hermaphrodieten. (Of'er) on-

der de Infekten zyn? III. 334.
Hekodotus. Zyne Befchry-

ving van het Balfemen der

Lyken by de E^yptenaaren.
IV. 3.

Herrenschwakds, Een Swit-

zerfch Doktor. Zyn Mid-
del tot uitdryving van den
geheelen Lintworm. III. 3 1 1.

ïlerfenen. Eene beweeging in

dezelven, die metdeAdcm-
haaiing overeénkomüig is

,

X. Deel.

ontdekt en befchreeven. ï.

521—526.
HkspivL (Jan van den). Des'

zelfs Geneezing van een
zeldzaame waare Slagader.

Breuk door de Operatie.

VIL 189—219.
Heygronden , hoe tot Bouw-

land bekwaam te maaken,
VIL 323. De afbranding
is zeer nuttig. 325. Hoe ze
te meften 344.

HiLL(Di-.).Zyn Vertoog over
de manier om uit enkele
Bloemen dubbele voort te

brengen , door een regeU
maatig beloop van Kwee-
king. VIL 67—100.

Hl MS EL. Zyn nader Berigt

omtrent de Koude , door
KonO: gemaakt, te Peters-

burg. VIL 55'—562.
HiPPOCRATES. Deszelfs zwar-

te Ziekte waargenomen. III.

444.
Hirs^ras , (Milium'). Deszelfs

gebruik. III. 398.

Hitte. Waarneemtngen om-
trent dezelve in verfcheide

declendesAardbodems.lv.
457—470. Zy is in de ver-

zengde Lugtllreek zo groot

niet als men zig wel zou
verbeelden. 469. Te Bata-

via en in de omleggende
Landen is zy zeer geüadig.

466. Haare Panlen ftrekkeii

zig veel verder, dan men
bevoorens meende. V. 120.

Verfcheide trappen derzel-

ve op den Aardbodem 122.

Schitlyke overmaatige HiCr

te in 't begin van^H/jy i7(5o»

p. 29Ó. Hitte van 't Kli-

maat in Gelukkig Arable,

hoe groot. X. 343.
?ïn 3 Hoeft,
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Hoeft. Spaanfche Vliegen, met
' goed gevolg, in dezelve op-

gelegd. V. 80,82, 84, enz.

HoFFMAN aangehaald. II. 340,
' 554. Zyn Berigt van de Be-
reiding van 't Zout. 376.
Deszelfs denkbeeld , over
de Eigenfchap der Zuur-
bronnen , tegengefproken
en wederlegd l^l. 146, 155,
160, 163, 164, ió8- Zwarte
Ziekte door hem befchree-

Ven. 433>44.^.Zy verfchiU

van die van Hippockates.

444. Zyn Prakcyk'in dit ge-

val, niet veilig geoordeeld.

44Ö. Zyn Procfneemingen,
over de veelheid van ;\rmo>
Biak-Zout, die in Wyngeefl;
fmelten kan, getoetll. VI.

440.
HoLLMAN gaat het Gevoelen

van NüWTON en deszelfs

Navolgers over de Aantrek-
king der Lighaamen te keer.

I. 41, 309, 404, enz. Hy
fchynt ï^fEWTOKS uitdruk-

kingen niet wel verdaan , of
al te flreng opgenomen te

hebben. 422 , 428. Ook
(Ije van den Heer Mus-
SCHËNBROEK nlct zecr gun-

flig uit te leggen. 430 Zyn
Gevoelen , omtrent- de on-

mogelykheid van de onmid-
delyke werking der van el-

kander afflandig zynde Lig-
haamen, onderzogt. 435.

liolotburia. Welke Zee-fchep-

2elen. VIL 381. Verfchei-

denheden. 382. Aant. Hun-
ne Eigenfchappen. 385.

Hond wordt dol door ingege.

vtx\ Kamfer. VUL 33.
Honden. Derzelver verfchil-

iendB^asi. I, i. Qprf^rcinge'

lyk uit vermenging. 5. Wel-
ke minft verbafterd zy. 9,
13. Hoofdrassen. Wagt-
honden. 14. Groote Dee-
nen. 15. Haazewindhonden,
16. Herdershonden, Wolfs-

honden. 17. Siberifcbc. 18-

Yslandfche Honden, Dryl-

brakken. 19. Brjjkken, Das-
jes. 22. Gioote Krulhon-
den. 23. P^iUyshonden

,

Spions. 24. Engelfche Pa-
tryshonden , Peentjes. 25.

Turkfche Honden. 26. Dog-
gen, 27, TWEESLAGTIGE
Rassen. Kleine Kiulhon-

den. 28. Kleine Spaanfche
Schoothondjes. 29. Leeuw-
tjes. 30. Steendofgen, Bul-

honden. 31. Rassen, die

van tweeÜagtige zyn voort-

gekomen. Balk-rd-Deentjes,

Artoifche Honden. 32. Hon-
(ïèn van Alikante, Burgos,
Calabrifche Honden. 33.

Oorfprong deezer verfchil-

lendeRaffen onderzogt. 208
— 227. De Hopden ver-

fchillen naar 't Klimaat, ge-

lyk delV!enrchen.2i4—216.

Amerikaanfche Honden ge-

lyken veel naar Haazewin-
den. 210 De LaplandTche

zyn zeer klein , de lerfche

zeer groot en flerk. 215.

Indiaanfche en Turkfche.

219 Kaapfcheen Malabaar-

fche Honden. 212. Herders-

honden komen naufl aan 't

oorfpronkelyk Ras, 213. Zy
ontaarden niet alleen door
Voortteeling en vermen-
ging van verfcheiderley

Raüen : 205. maar ook en-

kel door verandering van
^limaat. xiQ.j izjx , ziS'
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De Straathonden zyn aller-

jneeft veibafterd. 227. On-
• derzoek , of zy met Wol-

yen tn Voffen tot paaring

,te brengen'zyn , niet gelukt :

388— 390. fchoon de Ou-
den zulks hebben verze-

kerd , zelfs van Honden en
Tygers. 393, 394^

Honden hebben weinig aan-
doening van het Opium, dan
in verbaazende veelheid. IV.

278. De manier van Ver-
teering der Spyzen in hun-
ne Maag, onderzDgt. 377.
Zy zyn zeer gehaat by de
Turken. IX. 475.

Hondje, dat naar een Perg-
quet geleek

, geworpen. IV.

Hondsdolheid of Watervrees
in een Menfch ontftaande,
zonder te zyn gebeten of
befmet. II. fio/j. , 605. Aan-
merkingen omtrent de Mid-
delen daar tegen aangepree-
zen. IX. 203. Dezelve is

niet altoos geneesbaar door
Merkuriaale Strykingen.

542.
Hondsgras, (Jgrojlis'). Des-

zelfs gebruik, lil. 398.
Hondskars , wilde Syringe.

Wa.ïr toe dienftig. III. 401.
Hondsluis. Zeldzaam voorval

daar inede. IX. 348. Zie

Tek.
Hónigdaauw. Wat die zy, III.

74. Haare Uitwerking. 55,
Dezelve kan de oorzaak
niet zyn van de Kanker in

't Koorn. VII. 244.
Hoogtemeetingen zyn onvol-
komen , in Voorwerpen op.

de Aarde. VIII. 473.
Hobrnvlies van 't Oog. NIeu.-

yt. D ££L.

we manier om 't zelve te
openen , tot uithaaling van
het Kryftallyne Vogt.I. 297
—299-

Hop, (Humulu:). Gebruik
derzelve. III, 404.

Horfel der Rendieren be-
fch reeven. I, 646. Waar in

verfcfiillende van de Hor-
fel der Runderen. 659 Hoe
onvermoeid zy de Rendie-
ren vervolgt en plaagt. 649,
655. Hoe zorgvuldig zy
haar Eitje laat vallen op de
Huid der Rendieren. 649,

. 652. HaarWormpje knaagt
de Huid door. 653. Des*
zelfs Popje btfchreeven.

648. Deeze Horfels hebben
geen Angel noch eenig
kwetzend Werktuig. 654.
Zyfchynen hetDier uit lief-

de te vervolgen. 655. Zy
doen de Rendieren kwyneii
en fterven. 656, 657. Of
'er een middel zy om zulks

voor te komen , wanneer die

Dieren reeds met Horfel-
builen zyn bezet, 658.

Hospitaal derKinderpokjes te

Londen. Deszelfs toeftand.

III. 93.

HosTY (Doktor). Deszelfs
Onderzoek noopens de In-

enting der Kinderpokjes te

Londen, IIL 86—96. Zeld-
zaame Waarneemin^ door
hem aldaar. 94. Kort Be-
grip van zyne goede Getui-
geniflen aangaande de in-

enting der Kinderziekte te

Londen. X. 99, enz.

Hottcntotten ( De ) vreeten

hun Lighaam in 't Water
regt overend te houden. I.

273. - - -

Nn 4 Hout.
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^ïout. Gezigtjes van Steden
of Landfchappen daar in

gevonden. II. 636. Afbeel-

dingen in Schyfjes van een

pfaezaaijde Stoels Poot ont-

dekt, in Plaat vertoond. III.

121.

; Deszelfs vorming of aan-

groeijing met die der Been-

deren vergeleeker. 111. 275
-—278. Verfchil der Hout-

laagen van de Schorslaa-

gen, in famenRel en groei-

jing. 273, 274. De Schors

brengt waarfchyniyk de

Houtvezelen voort. 276.

-;— kan Mifïitif-Elektriek ge-

maakt worden. VI. 145,204.

: Deszelfs vermindering
^ in Vrankryk. X. 221, 222.

ÏIout-Afch dienftig bevonden
om Veifch Water te deftil-

leeren. van Ze(?-Water. IV.

633, enz.

Jiiiid. Zel'^zaame verandering

van derzelver Kleur in een
]Megerin. VI. 116. Zy wordt

in de Negers door 't bran-

den wit. 119. Derzelver Ge-
voeligheid is dikwils Oor-
zaak van Pyn , die aan

f iets anders toegefchreeven

w-ordj. VIII. 185, 188.

Ruiden. Hoe die tot Leder
bereid worden , door mid-
del van Run. X. 158.

Jïui^houdelyke Flora. 111. 397.
JHydropbobia of VVatervrees.

Toevallen derzelve in vee-

Ie Perfoonen doodelyk. I.

538. In eenigen voorgeko-
men door MerkuriaaleStry-
kingen. 542. IneenVrouws-!
perfoon genezen door Ader-
laatingen en Antispas^odiiia.

551—575.

Hyajna der Ouden. Zonder^
linge Gevoelens wat het
voor een Dier ware. 45.
Het is de Kaftaar niet ge-
weefl : 46. noch ook de
Das; 49. nochdeZee-Wolf
of Veeivraas; 51. veel min
de Civetkat. 53. Oorfprong
van den Naam. 54. 'tSchynt
de Avondwolf uit de H.
Schrift te zyn. 56. Eigen-
fchappen van het gene hier
te Lande is vertoond: 59.
Gellalte. 62. Getuigrniffen
vaft Ak!stot£lrs dien aan-
gaande. 63, 64.

JHyqfcyamus. Zie iJilf^mkruitL

L
Ibis, een Egyptifche Reiger,

zuivert het Land van On-
gedierte. IX. 467.

Immen (P''ers Tipules). Der-
zelver Vliegen , genaamd
Naaijers. IV. 222, 224.

IncasSieen. Deszelfs gedaan-
te befchreeven. lil. 529.
Zyn natuur en Eigen fchap-

pen. 530.

Iiuliaanfche Gentiaan. IX. 4c5.

In-enting der Kinderpokjeg
door Sloane in Engeland
in trein gebragt. 1. 14. Zy
brengt dezelven niet zo ze-

ker voort in Bejaarden alg

in Kinderen. VII. 187. Zie
In-oculatie.

der Kinderziekte,
Hiftorie derzelve van 't jaar

1754 tot aa,n 1758 , door
den Heer ue la Cokdami-
NE. X. 77, enz. Haare
Verdediging door verfcheif

de Franfche Autheuren. 85.
Begunfliging door Genees»
j^eerpn vjq Paiys : 29- ooif

dooï
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door die van andere Lan-
den. 93. Gevolgen der Ope-
ratie in Engeland en elders.

g6. Proeven in Vrankryk,
in 't jaar 1755, daar om-
trent genomen. 97. Goede
Getuigen iiTen dien aangaan-

de. 99. Ongelukkig Toeval
is haare Invoering hinder*

]yk. JG17. De goede Uitflag

in de Kinderen van den
Hertog van Orleans bevor-

dert dezelve wederom, in

't jaar 1756. iio. Zo dat

'er, in de Jaaren 1757 en

1758, zeer veelen, te Pa-

rys, werden inge-ent. ^14.

Ook in andere Steden en
Landen. 115. DeUitllag in

Vrankryk in 't algemeen.

j 1 7. Beweegingen daar over

te Parys ontilaan , doen het

Parlement, in 't jaar 1763,
de In-enting , aldaar , by
voorraad verbieden , 266.

en de Fakulteit der Genees-
kunde twaalf van haar Le-
den tot Kommiflariiren be-

noemen , om de nuttigheid

van het invoeren der In-en-

ting , of noodzaaklykheid
van het Verbod, te onder-
zoeken : waar van zes voor
de In-enting : zes daar te-

gen advifeeren. Befluit der

EerÜen. 268. Berigtder an-

deren. 270, enz. Vergely-

king van beiden , en w:*ar-

fchynlyk Gevolg. 268.

Inenting der Vee-Ziekte. Der-
zelver nuttigheid beweerd.
IV. 600 , enz. Voorbeelden
van dezelve in Engeland.
6o<?. Zie Vee-Ziekte.

Ingewanden , nog vloeibaar

zynde , kunnen werkea in

de Vrugt. IX. i8r.
Injektie der Bloed vaten, geeft

gelegenheid tot eene zon-
derlinge Waarneeming. IV,
388, 390.

In-oculatie of In-enting der
Kinderpokjes , hoe voor-
deelig te Londen en elders

gepraktizeerd. III. 80. 90,
93. IQ3 , 105. Derzelver
Toevallen en Gevolgen. 83,
85- Uitkiezing der Onder-
werpen en Voorbereiding
fchier onnoddig. loi, 102.
Manier van infnyding en
In enting. 82, 87,89,102.
Gemakkelykheid der Ziek-
te. 83 , 94- Zy komt de
Vloeipokken voor, 84. ea
behoudt de Schoonheid des
Aangezigts. 90, 99.

Infekten. Derzelver zorgvul-
digheid in 't uitzoeken van
bekwaame plaatfen tot het
ontvangen , koefteren en
opkweeken hunner Jongen.
I. 641, 642, 643. Aanwy-
zing der genen , die op vee-
lerley Boomen en Planten
huisveften. IL 408 , enz.

> (verfcheide) leggen
's winters , als leevenloos

,

in een fo.ort van Slaap. 193,
199 , 200, 201, 212. De
kennis derzelven kan foni-
tyds dienen om de natuiy:
van Planten te ontdekken.
411, 412. Zy is van alge-r

nieene nuttigheid. 413 Aan-
merkingen over 't vangen en
bewaaren der Infekten. lil.

228—231. Voorzorgen der
Natuur omtrent derzelver
Voortteeling. Vil. 515, Zj
kunnen geen grooten trap

van Hitte verdraagen. 526.
Nn 5 Dei-
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Derzelver Geftaltewifleling

hoedarjig befchouwd door
den Heer de Buffon. IX.

28. Zyn Stellingen daarom-
trent Ueunen llegts op Denk-
beelden. 34, 39.

Infpuitingen (konftige) van
LiEl'.EKKDHN. V. 472.

in deBaarmoeder
aangepreezen. VI. 49S'

Iktieri. Zyn Berigt omtrent
de u)anii,'r van bewaaring

der Giaanen , zonder Vor-
fchieten. Vil. 511—550.

inzouten van het Vleefch, ge-

fchiedt om de Rotting voor
te komen. IX. 431. Hoe
zulks gefchiede. 435. Welk
Zout daar toe bekwaamft
zy, onderzogt 437, enz.

St. Jfahel. Eiland door de
Spaan'.chen dus genoemd.
III. 187. Het is 't voornaam-
He der Salomons-Eilandeh.

195
breedte. 197

JJle de Fra7ice. Gefteldheid van

de Lugt op dit Eiland, ten

aanzien der Sterrekundige

Waarneemingen, I. 362.

Italië, Getal der Inwooneien
van yerfcheide Steden, al-

daar. 11. 512—515.

J.

Jenever. Manier om dezelve

uit Aardappelen te Itoo-

ken. V. S7Ü, 580.

Jigt gaat ligteiyk tot het Ko-
lyk van Poitou over. 11.

602.

Jongeling (Een) in Zee val-

lende, dryft op 't Water en

wordt dus gered. V. 117.

Jongvverpende en Eijerleggen-

de Dieren. Derzelver ver-

fchii. IX. 184.

Deszelfs langte en

Jonkervifch afgebeeld en bc*
fchreeven. X. 508.

Jooden - Steenen. Derzelver
Üorfprong opgehelderd. X..

136. Het zyn Verleende
fennen van Zee-Appelen of
Zee-Egcls. 138. Bewys daar

van. 140.

Journal Encyclopedique. Groo«
te misflag daar in begaan.

II. 74-

JuiuN. Zyn fchatting van de
hoeveelheid van Lucht, wel-

ke by ieder Ademhaal ing

uit de Bprli: gaat. 1. 278.

JüssiEU. Zyne Waarneemin-
gen omtrent de Kanker der

Bloemen. Vil. 240.

K.

Kaap de Goede Hoop. De
Lucht is aldaar zeer zui-

ver en de Hemel zeer hel-

der, met een Herken Zuid-

pollen Wind , die 'er een

groot gedeelte van het Jaar

regeert. I. 340, 341. Der-
zelver nette Lengte bepaald.

II. 635 of 636. Waarnee-
mingen die aldaar omtrent
de Verfchyning van Venus
in de Zon gedaan zyn, met
die van andere Plaatfen ver-

gelceken , en de Uitflag daar

van. X, 31 , enz. Manier
der Uitrekening. 53, enz.

Kaarslicht, hoe tot gelykheid

met het Daglicht te bren-

gen. II. 119.

Kaarten. Verfchil derzelven

ten opzigt der legging van
het Zuidïand. 111. 195, 196,

200.

Kaas van Roquefort, een der

voornaamfien in Vrankryk.

VI. 575. Hoe dezelve ge-

maakt v;oide. 5S7 , enz.

Hoe
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Hoe men ze in de Grotten

plaatft en dus ter verzen-

dinge gereed maakt. 594'

Groot Vertier deezer Kaa-

zen. 596. Zy worden ook
op andere plaatfen nage-

maakt en in andere Grot-

ten. 597 , enz. Doch die

zyn zo goed niet. 601.

KiEMfHER befchryfc den Ver-

nisboom. III. 376.

Kaftaar, een Indlaanfch Dier,
' door Kjempher befchree-

ven. VIII. 47.

j
- Kahlh R. Deszelfs Brief over

\ ': Water -Polypen, die Scee-

nen uitknaagen, IV. 229..

Kalanders , kunnen de heete

Lugt van een Droogftoof
verduuren, maar de Togt-

maaking doetze fterven.lll.

355.
Kali. Zeker Kruid, waar van
' de SpaanfcheSouda gemaakt
wordt. 407. Zulks kan ook
uit liet gene in Duitfchland

groeit gefchieden.VIIl. 426.

Kalk dienltig tot MelUag van
^

't Land. VIL 353.
Kalkwater. Verfcheiderley

llerkte van 't zelve onder-

zogt. IV. 24. Het is fterker

naar dat 'er minder Water
op de Kalk gedaan wordt.

37. Het wordt befi; van
ifcalk, nog heet van 't Vuur
komende,gemaakt. 32, Daar
is , beha'ive het Aardagtig

deel, iets fyns in, 't welk
door de Balans kan ontdekt

worden. 34. Dat van Oes-
terfchulp-Kalk is kragtiger

dan van Steenkalk. 35. Het
beeft eene kragt om den
Steen te ontbinden. 562.

Het is onfcliadeiyk aan de

Blaas. $66. Het wordt beft

gebruikt m€t Spaan fche
Zeep. 572. Doch naar de
Gefteldheid van den Patiënt.

569- Het is kragtiger toE

ontbinding van den Steen ,

dan 't Carlsbad - Water. V.
533-

Kalkoenen. Groote kragt van
derzelver Maag tot Vermaa-
ling der Spyzen. IV. 349,
enz. Deeze kragt gewaar»
deerd of afgemeten. 358.

Kalmukken Zimgores,e.en Na-
tie in het Noordelyk deel

van Tartarie, tulTchen Si-

berië en China , door liit

der Chineezen en toedoen
derRuffen , onlangs tot ver-

nieling gebragt. X. 18,19.
Derzelver Godsdienft. 20.

Kamfer dienftig bevonden tot

Geneezing, in een gevaailyk

foort van Kinderpokjes. IL

338, enz.: tot hoe verre

noodig. 345 : en wanneer.

364. Haar werk'ing be^

fchreeven. 338.
i Nieuwlings ontdekte

Takfchieting derzelve. VII'.

562. Trap van Hitte, waar
door zy fmeit of vloeibaar

wordt. 567. Zeldzaame be-

weeging van haare dt-eltjes

of brokjes op.de Oppervlak-'

te van Water. 574- Oor*
zaak daar van. 576.

..' Verfchillende Gevoer
lens over derzelver kragt

en werking in 't Menfcbe-
lyk Lighaam. VIII. 2, 4.

Het is een zeer werkzaam
Middel. 40, De Infekteii

fterven door den enkelen

Waafcm daar van. 14 : docl\

fchiclyktl door den Rook'
van
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van brandende Kamfer. 17.

Ook is zy, ingegeven zyn-

de, de Dieren zeer fchade-

lyk en diicvilsdoodelyk. 24.

Veelheid daar toe noodig.

3Ö. Zy werkt op den eenen
tyd (lerker dan op den an-

deren. 13 V'erlieft daardoor
weinig van haar Gewigt. 40.

Kamfer kan in brandgeftoken
worden door Elektrikaal

Vuur. IX. 250.

Kamfcragtige Middelen, wan-
neer dienfrigft. VIII. 537.

Kanker der Oogleden is zeer

gevacirlyk. III. 125. Doch
niet ongeneesiyk. 12Ö. De
Wegneem ing daar toe hec

eenigfte Hulpmiddel. 123.

ït'ianier van Operatie. 130.

Het Beenvlies moet mede
- weggefneeden worden of
dezelve gelukt niet. 132.

•——— Deizelvcr Geneezing
onder 'tgebruik der Pilletjes

rza Cicttta. V. 357, 361.
» in 't Eorft. Gebruik

van de Belladonna daar te

gen. VI. 316. Gebruik van
<fe Ciciita daar tegen. 323
De omftandigheden verei

fchen de een of de andere

328. Proefneemingen om
trent de belladonna. 332,342
De uitwerking der inwendi

ge Middelen op de Kanker
in twyfei getrokken. 469,

(waare) niet genezen.
maar verergerd door het
inwendig gebruik van de
Cicuta.VUl. 322,325.331.
Verzwooren ^ynde, kan nog
door Extirpatie genezen
worden. 333

heeft ook plaats in

Cras : Vil. 234. ja in veele

andere Planten. 235. Zy
werkt in dezelven op zeer
verfchillende wyzen. 239.
Kanker in het Koorn. Des-
zelfs voortgang en oorzaak
onderzogt. 220—254.

Kankreuze Gezwellen. Zie
Kanker.

Kanonftukken. (Proeven om-
trent een nieuw uitgevon-
den foort van) , die veel

ligter zyn dan gewoonlyk.
llt. 28J. UitÜag daar van,

283.

Kanfen (Rekening der) op de
In-enting van de Kinderpok-
je': toegepaft. VI. 293—304,

Kapellen worden in de Rup-
fen geformeerd : IX. 31.

gelykerwys de Vrugt in 't

Karper (Cypmrw). Onder dee-

zen naam zyn verfcheide

foorten begreepen. I. 157,

330-

Kajan. Een Stad in Tartarie.

X. 28. Haar Welftand. 29,
Kasje van 't Krydallyn. Des-

zelfs ondoorfchynendheic*
alleen maakt dikwils de
Staar. IX. 371. Het Kasje

is altoos oorzaak vanj de
Parelkleur der Cataracten.

391. De overblyfzelen van

't zelve , na de uithaaling

van 't Kryfiallyn , beletten

het volmaakt Gezigt, 392.
Ka.sjoenootenboom, geeft een

foort van Vernis, in Sïam
gebruikelyk. 111. 378.

KalJel. Kraamvrouwen-Hospi-
taal aldaar opgtrregt.X. 155.

Kallanjeboonien zeer nuttig,

in ons Land , te kweeken.
VII. 318. Jant.

Kastker (Prof.). Zyn Aan-
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inerkingen omtrent het van-
gen en bewaaren der Infek-
ten. III. 229, 230.

Katbarineburg , een Ruffifche
Vefting in Siberië. X. 21.
Mynen van Goud, Zilver,
Koper en Yzer aldaar. 22,
23. Zy is de Stapel van
Marmers , Jaspis , Porfier en
andere Steenen. 24.

Katheter c nieuwe) uitgevon-
den. IX. 556. Hoe die te

maaken : 559. te gebrui-
ken. Voorbeelden van des-
zelfs nuttigheid. 562.

Kacoenbloem (Eriopborum).
Deszelfs gebruik. III. 398.

Kat Oogen. Een foort van E-
A dele Steenen, befchreeven.

IV. 12(5.

Katten. Berigt van derzelver
verfcheiilenheden. II. 523— 5.I4. Verfchil tuftchen de
wilde en Huiskatten. 525.
Huiskatten van verfcheide
foort. S'^ii—53^, 54-1. i>paan-

Jci&e Katten. 529. Kartbuizer
Katten. 530. Katten van
^H^ora.531. Inwendige dee-
len der Katten. 533, 534.
Hiftorievan hetverfchiüend
Ras der Katten. 535—541.

KauwoerdzaadgelykendeWor-
men, heeft men aangemerkt
als .den Lintworm famenftel-
lende. III. 338. Ongerymd-
heid van dit Gevoelen. 342—344. Volkomen wederleg-
ging van 't zelve, 340, 342,
345-

Keel. Wonden aah dezelve
vereifchen de Hechting
niet. IX. 70. Voorbeeld.
71. Waarneemingen daar
omtrent. 72,

Keelkruid (Ligu/irum). Des-
X. Deel.

zelfs gebruik. III. 398.
Kegelfnuit. Een Vifch, alHiri

genoemd. III. 381,
Kkiszlers Reizen. Aanmer-
kingen daar op gemaakt. IL
511— Sió.

Keifehboom. Deszelfs Infek-
ten. II. 426.

Ketenen der Eergen op dea
Aardkloot befchreeven. III.

55ö._ Derzelver ditn'l ea
nuttigheid aangeweezen,
56Ö.

Keuken. Verlcheide Uitvin-
dingen ten dienrt derzelve.
IX. 587. Koperen Vatea
nadeelig of gevaarlyk. 588-
Yzeren beter. 591. Aarde-
werk beft om te gebruiken.
592. Manier om het Keu-
ken-Vaatwerk ie fchuuren.
592-

Kies- of Tandpyn. Verfchei-
de Middelen daar tegen^
Vill. 129, enz:. 136 Zeld-
zaam Bedrog dien aangaan-
de. 139.

Kikvorfchen. Het Gehoortui^
derzelven befchreeven, V.
309. Verkeerde Denkbeel-
den daar omtrent weder*
legd. 316. iieidzaame ope-
ning, die uit de Keel inden
Trommel doorgaat , in de-
zeiven ontdekt. 315.

Derzelver verfchif-
lende Soorten, VIL 29. De
hriiine Lan^Kikvorfch Zy-
ne Voortteelirig. 29 — 39,
De manier van bevrugtJng
der Eitjes. 31. Het Schot
of Lil. 35. De Vorfchea-
Pop. 36. 'tVoHvaffen Jong.
38. Levensmanier en Voed-
zel. 39. Hunne nuttigheid
in de Tuinen. 41. Jant. De

Booia-
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FfloJM-Kikvorfch , 42. is niet

vergiftig, 44. voorfpelt den
Regen, 45. paart in 't Wa-
ter. 46. Verfchil der Eitjes.

' 48. De groene prater - Kik^
vorfch, 49. is beft om ta

"eeien, 50. kwakt zeer luid.

, 51. Zyn Eitjes. 52.

Kimmen der Zee. Zynbynagt
moeielyk te onderfciieiden.

.
IV 504.

Kina Kina. Derzelver uitmun-
tendheid. IX. 398. Zy is

door Sloane in gemeen ge-

bruik gebragt. I. 13. Men
heeftze dienftig bevonden
in een flim foort van Kin-

dtrpukjes. II. 352 , 355.
Haar werking verklaard.

Kinderen. Verfchil omtrent
het ilerven derzelven tus-

fchen Brackenridge, den
Tafel van Halley en de
Ondervinding , opgemaakt
door N. Struyck. II. 72.

r (twee), van eene
' zeldzaam.e dikte en grootte.

IV. 393-
i-r-i (Ruuwe behandeling
*

' der) in Siberië. X. 13. Aan
d;rzelver Manier van Op-
vocdingisveelgelegen. 147.
Bewyzen daar van. 150.

Kinderhuis.:Keizerlyk; teiVTos-

küu opgeregt. X. 143. Be-
fruur van 't zelve ten op-

zigc van de Jongens. 348.

Ten opzigt van de iVIeisjes.

150. Nuttigheid van zoda-

nige Stigtingen. 154.

Kindcrpokjes. Zie Kinder-
ziekte. ^

Kinderziekte. Waarneemin-
gen omtrentdezelve. 11.335

. —366. Middelen omze te

doen verdwynen voorge-
fteld. .348 , 356. Dezelve
ten minfce dienOig bevon-
den om het kwaade foort te

verhoeden. 349. Welke mid-
delen fchadelyk. 337. Hoe
het uitkomen kan bevorderd
worden. 338 , 3Si , 357-
Nuttigheid van de Etter der
rypwordende Puiften te ont-
iaftcn. 358. De Febris Se-

cundaria , of Etterkoorts,
maakt fomtyds fchroomeiy
ke Toevallen. 341, 358, 362.
Het Bloedwateren is zeer

gevaarlyk. 363. Een flim

foorc van Kinderpokjes op
verfcheide wyzen behan-
deld, en tot G: neezing ge-

bragt. 339—346 , 351—3551:
364—366. Een Geerftagtig

Uitflag, of Purperkoorts,
volgt 'er fomtyds op. 341

,

346. Zwangere Vrouwsper-
foonen krygen altoos een
Miskraain na de Kinderziek-
te. 361.

Kinderziekte. Derzelver In-

enting in de Oofterfche Lan-
den , wanneer en hoe in

trein gebragt. UI. 77. Waar
uit oorfprongelyk. 79, Z^
is by de Georgifche Krifte-

nen gemeen. 79, Herigt van

de gelukkige in 't werkftel-

ling derzelve te Latifanne.

81. Waarneemingen wegens
de In-ocu!atie der Kinder-

pokjes te Londen , in 't jaar

1755, door den ParyfTchen

Doktor HosTY. 86— 100.

Brief omtrent de uitkiezing

der Onderwerpen en Voor-
bereiding daar toe- 100.

Bekendmaaking der Direk*

tenren van 't Hospitaal der

Kiiï'
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Kinderziekte te Londen.
103. Naberigt omtrent de

nuttigheid van deeze Ope-
ratie. 105.

Kinderziekte, 't Gevaar om
van de natuurlyke te fter-

ven, met dac van de In-en-

ting vergeleeken. VL 294.

Verkeerd denkbeeld daar

omtrent aant^etoond. 299.

Door de In-enting is men
Ongelyk minder gevaar on-

derlievig. 301. %^ is reeds

ook in Vrankryk met goe-

den uitflag in 't werk ge-

field. 302. Amt. De In-

enting verdedigd tegen haa-

re Beftryders. VU. 149—
180. Zy is niet ongeoor-

lofd. 151. Haare voordee-

Jigheid aangetoond. 172.

Getal der genen die dezel-

ve ondergaan liebben in

Provence. 182. Zeldzaame
Voorvallen daar omtrent in

Bejaarden. 185. Kinderpok-
jes zonder Uitflag zyn niet-

temin aan 't oogmerk vol-

doende. 187. Zy heerfchen

in Siberië fterk , en fleepen

'er veelen weg. X. 14. 'L-j

heeft Üerk gewoed te Am-
fterdam in 't begin des jaars

I7Ó5. 142. Voorbeeld van

fen tweede Kinderziek-

te in een Kind. ïbii. De
In-enting derzelve in (Luw

Haag vevbooden. 298. Der-
zelver In-entings Hiftorie,

van 't jaar 1754 tot aan 't

jaar 1758. 77, enz.

r Natuurlyke ) met
de Konitige vergeleeken,
ten opzigt van de gevaar-

lykheid, enz. X, 270, enz.

Grondbeginzelen
. van de

X. Deel»

Voorftanders der In-enting,'

276, enz. Hunne Redenee-^
ring daar uit opgemaakt^;

282 , enz. Wederlegging
van heiEerJie Gröndbegin-
zel; de doodelykheid der
natuurlyke Kinderziekte.

286, enz. Van het Tivgede^

dat 'er byna niemand vaa
vry loopt. 291, enz. Vaa.
hst Derde: dat niemand de
Kinderziekte meer dan een-
maal krygt. 389, enz. Van
het Vierde: dat diezedoo£
de In-enting niet krygt , ze
ook niet gekreegen zou heb«
ben ofnooit krygen zal. 397,
enz. Van het Fyfde: dat de
In-enting gevoeglyker is.

400, enz. Van het Zesde:

dat xy geen Befmetting van
andere Kwaaien in het
Bloed brengt. 406, enz, Vaa
het Zevende : dat zy geeÖL
verflagenheid te weeg
brengt, gelykerwys de Na-
tuurlyke Kinderziekte , of
den Geelt der Patiënten

ontroert. 412 , enz. Van
het -^gtjle : dat de Konftige
geen Toevallen onderhevig
is. 420 , enz. Van het iVe-'

geilde: dat dezelve bevrycl

is van gevaar om 'er van te

fierven. 424, enz. Optel-
ling van de genen die 'er

aan getlorven zyn. 428 , enz.
Knaaging , welke zulks ver-

oorzaaken moet aan Ouders
die ze toegelaten of bevo-
len, en aan de genen die ze
aangeraden hebben* 438

,

enz. Het Tiende : dat de In-

ge- ente Kinderziekte niec

be;fmettelyk of overfprui-

tende.zy , vaLfch verJtlaarci

440»
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440, enz. Algemeene Ge-
volgtrekkingen. 445, enz.

EiRCHEKus. Deszelfs Gevoe-
len over het verbranden der

Vloot van Marckllus door
Akchimedes , onderzogt. 1.

441. Zyn Voor(ïcKProble-
ma) dien aangaande, door
him zelf opgelort. 443.

Killje, om den loop der dub-

belde Stroomen Proef-on-

dervindelyk te bewyzen. II.

584.
Klaverziiurinc;. Wat dezelve

aanwyli. lil. 401.

Kle:n. Deszelfs Tafel tot de
JNatuurlyke Hiüorie der
Viervoetige Dieren. 1. 458.
Zyn Befctiryving van Ge-
hoorfteentjes in de Roch.
V. 338. Zyne Aanmerkin-
gen over de Voortieeling

der Haaijen. IX. 481, enz.

Klerck. Zyn Aanmerkingen
over 't vangen en bewaaren
der Infekten. 111.228—231.

Kleur (Onderzoek wat) zy.

Vill. 4^)5. Ooifprong van

de blaauwe Kleur : Zie

Bhauw; Van de Kleur der

Lugt: Zie Lugt.

Kleuren ringswyze gefor-

meerd , door een Zonne-
Itraal , in een donkere Ka-

mer, te laaten terugkaatfen

van een Hrandfpiegel. Vlll.

237. Middel om die Kleu-

ren tedoenverdvvynen. 242.

Oorzaak van deeze Ver-

fchynzelen onderzogt. 213,

enz. Oorfprong der Kleu-

ren en Smaaken, zo in de

Dieren als Planten. IX. 1 78.

De Kleuren doen niet tot

de Elektriciteit. 519, 520.

Jvley of PÓE-Aarde beftaat uit

week geworden Keyfieü'
nen. VIL 113.

Klimaat is zeer gedadig in de
Zuidelyke Landen. IV. 464,
4f)9. Zeer ongefladig in de
Noorder-Geweften. 469.

Klimop (Hedei'a). Gebruik van
't Hout. 111. 399.

Klinkenberg heelt de Plaat-

fen befchreeven en afge-

beeld, daar de Komeet vaa
I682 te verwagten zy. II.

497. Zyne Aanmerkingeu
over den laatfl: verfchee'nen

Komeet, bepaaling van des-

zelfs Weg en vergolyking

met den Weg des Komeets
van 't jaar 1682. «13—630.
Zyne Verhandeling over den
Komeet van 't jaar 1759. V.
372. Zyne Aanmerkingea
omtrent het berekenen der
Verfchyning van Venus in

de Zon. VI. 59—66. Zyn
Onderzoek noopins de
naauwkeurigheid der Pro-
portie van den omtrek tot

de middeliyn des Cirkels,

volgens MiiTius. VII. 122
— 137-

Klip-Pokken. Wat? IL 576.
Kloppend Gezwel in de Borll

na 't overlyden geopend. I.

2Ö9, 290.

Klootfche Driehoeksrekenirig.

Derzelver opheldering dooC
de Algebra, lil. 5—58.

Knapglaasjes. Hun fpringen

is niet van het Lugtblaasje,

dat 'er gewoonlyk zig inl

bevindt.af hansielyk. X. 309.
Maar van een andere Üor'-

zaak. 311.

Knollen in een Land gezaaid

^

bevorderen de teeling van
Tarwe. VI. 175.
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KtJcHius. Zyn Berigt wegens
i Goudmaaken. Vlll. 595.
Koekoek. Zyn Eigen fchappen.

IV. iio. Onbezorgdheid
voor zyn Jongen. 112. Zyn
Ingewanden, verfcbillen van
die van andere Vogelen.

•• 113-

KoiFy. Hoe dezelve beft te

zetten. JX. 581. Het is een
zeer gemeene Drank onder

'.. de Arabieren. X. 340,342.
Koffy-Boomen. Hoe menze

aankweekt in Gelukkig Ara-

bic. X. 3:^5, enz. Inzame-
ling van de Vrugt, 339. Pel-

ling en gebruik der Dop-
pen. 34©. Verfcheide foor-

ten van KofFy. 341. Oor-
fprong van 't gebruik tot

Drank. 342. Hitte van 't

Klimaat, daar deeze Boo-
; men groeijen. 343. •

KoLBE. Deszeifs Befchryving
van de Kaap is zeer gebrek-

; lyk en vol fouten. I. 358.
Kolen , van Turf gebrandi

brengt men in menigte te
; Parys. X. 214.

vKoieuren , door de wryving
van platte Oppervlakten
voortgebragt, van den Abt
Mazeas. I. 104. Proefnee-
Uiingen ten dien opzigte in

navolging van Newton ge-
daan. 107. VerfchH der Ko<
leuren, dus, met Prisma-
tieke en met Verrekykers
Voorwerp-Glazen , voort-
gebragt. 114, 115. Onder,
zoek of dezelven door de
dikte der tüflchengelegen'

Luchtfchyven veroorzaakt
Worderti 117. Zy houden
Hand, fchoon men de Glaas-
jes, gloeijend lïïaafet. 1 20 Zy
X. Duel,

veranderen door verzwèk-
hing, niet door vermenging
van Licht. 124.

Koleuren befchreeven , vol-
gens Newton. IV. 128. Die
door een Prisma voortge-
bragt worden, zyn niet al-

tyd de zelfde. 129. ,

Kolyk. Middelen daar tegen.
Vin. 533. i

Kolyk van Poitoü. Deszeifs
naams-oorfprong. IL 590

:

Kentekenen, toevallen en
gevolgen. 592—595: Naas-
te Oorzaak. 595 — 598 :

Voorafgaande Oorzaaken.
598-~6o5: Geneezing. 607

. —612.
Komecten. Bedenkingen waar

zy toe kunnen dienen iii

het Wereldgcftel. II. 501.
Denkbeeld aangaande de
weezentlyke bellaaniykheidt

of oorfprong van hunne
Staarten. 499. De fchynbaa-
re Vertooning moet, naar
den afftand van den Aard-
kloot , zeer verfchillende

zyn. 505. Die van de Staart

opgehelderd, V. 394. Aan-
merkingen over de gefteld-

beid van derzelvêr Loop»
kringen. 395. Zy kunnen
zeer veel verder gezien wor-
den , dan de afftand det
Zonne van ons bedraagt. IX.
166. Vergiffing die in de
Waarneeming van de Ko-
óieeten zou kunnen plaafs

hebben. II. 628.
' ' Derzelver Bereke-

ning , volgens een Ellipti-^

fchen Loopkring , is een,

weinig netter , dan volgens,

een Parabolifchen. IV. 286.

Lyft van de genen, welke!
O o Om
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ömloopstyd thans bekend
ofwaarfchynlyk is. 295. Ge
tal der Komeeten, waar van

de We^en bepaald zyn , in

welke zy zig vertoond heb-

ben. II. 633. Nieuwe Be-

paalingen van -eenige daar

by gekomen. V. 565, 'tGe-

heele getal VII. 458. .

Komeeten. Nieuwe Btpaalin-

gen der Wegen va:i tenigc

der/elven , door den Heer
Ptngkk. V. 400, enz. Als

van dien van 't Jaar 1264.

Van 1456. Van 16:8. Van
1758. Van 1760 de Eerfte

en Tweede. Dito van eeni-

ge oude Komeeten uit de

GefchiedeniiTen. Vil. 455,
enz. Van dien van 't jaar

837. Van 't jaar 1231. Van
1299. Van 1336.

m— Misflagen in de Re-

paaling der Wegen van ee-

nigen , door den Heer
Struyck aangetoond. IX.

157. In die van 1593 bl.

159. In die van 'tja.ir 1533.

bl. 160. In die van 1729 en

1730. bl. 161. In die van 't

jaar 1743. bl. 166. In die

van 1699. hl. 163. In die

van 1739 en 1747. bl. 169-

Verbetering der

Komeet van 't jaar 1682. Êe-
vreesdheid van fommigen
voor zyne werking op den
A;irdkloot ongegrond, II.

497 , 502. Onderzoek hoé
digL dezelve , op "t naall,

aan de Aarde zou kunnen
komen. 503. Hy kan 'er

zeer ver af blyven. 505.

Het is de gene niet, dien

men in de Herfll: van't jaar

Ï757 heeft gezien. 506 Bé-
wys daar van. 625 , 632.
Aanmerkingen omtrent de

aanftaande Verfchyning in

dat Jaar gemaakt. 630. Hy
is , volgens de Voorzegging
van Hallp.y en de bereke-

ning van Clairaut, in 't

jaar 1759 wedergekomen.
IV. 285. Bewys daar van

uit de overeenkomft van de
Theorie der Wegen V. 385
Zyne Omloopstyden ver-

fchillen een weinigen waar-

om. II- 493,494 IV. 288.
. van 't jaar 1729. Mis-

flag in de lierekening van

dtszelfs Styien op 't Come-

tarium van den Heer
Struyck ontdekt. V. 409.

van 't jaar 1750. Des-

Theorie of Hepanlingen van
den Weg des Komeets,die
zig in 't jaar 1762 vertoond
heeft. VII. 602.

Komeet van 't jaar 1680. Hoe
na dezelve geweefc zy aan

de Zon , aan des Aardkloots

en der andere Komeeten
Loopkringen. II. 497. Wat
hy op den Aardkloot zou
hebben kunnen uitwerken.

498.

zelfs Waarneemingen en
waarfchynlyke Omloopstyd.

IV. 292.

van 't jaar 1757. Des-

zelfs Standplaat fen waarge-

nomen door den Heef K tm-
KEKr.EUG. II. 614,617. De
Weg daar door uit den ruü-

wen bepaald, en aangetoond
dat het de Komeet van 1682

niet kan geweeft zyn. 618

—

626. Bepaaling van deszelfs

Weg door den Heer de la
Caille. 632. Nader Bepaa-
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ling van denzelven door

den Heer Bradlet, door

ilekening tegen de AVaar-

neetningen getoetft. IV. 540,

: 541.
Komeet van 't jaar 1758. On-
volkomen Berigten dien

aangaande: IV. 293. Be-

paaling van deszelfs Wtrg
door den Heer Pingre. V.

403.
van't jaar 1759. Ver-

gelyking van deszelfs fchyn-

baaren Weg in vier Perio-

den : V. 377. van de Waar-
neemingèn met de Bereke-

ning volgens een Paraboli-

fchen Weg ; 37Ö. volgens

een Elliptifchen Weg. 3S4.

Werking van Jupiter door
de Zwaartekragt daar op.

386. Verfchii der Vertoo-

ning in de langce van den
Staart, tuffchen deVerfchy-
iiing in de Jaafen 1682 en
l75y,onderzogt. 387, 't Is

blykbaar dat dit een zelfde

Komeet geweeftzy. 385. De
Eliiptifche Weg , om de

Zon , afgebeeld door den
Heer KLiKktNBERG. 377.
Waarneemingen van dee-

zen Komeet door den Heer
DE LA Cailli;. iV. 291.

van 't jaar lyCo, (de

Eerfte). Bepaaling van des-

zelfs Weg door den Heer
DE LA Caille. V. 405. (De
Tweede). Waarneemingen
en Bepaalingen van deszelfs

Weg met de Waarneemin-
gen door Rekening verge-

leeken. 407 , 403. Berigt

om denzelven op 't Conie-

tarium te plaatzen. 409.—— van 'e jaar 1 762. Ver-
X. Deel,

betering der Theorie van
deszelfs Weg, volgens de

vergelyking van de Bereke-

ning met de W'i^rneemin-
gen.door denHeerSTRUYCic,
VIL 602.

Komeet van 't jaar 1764. Waar-
neemingen van deszelfs Ver-

fchyning en Bepaalingen van

den Weg daar uit. X. 502,

KommiflTarilTen van deFakul-
teit der Geneeskunde van

Parys. Hun Berigt tegen de

In-enting der Kinderziekte.

X. 266, enz. 389. enz.

Kompas. Onderzoek of des-

zelfs Miswyzing dienen kan
om 't Ooft en Weft te vin-

den. IV. 483—492. Zie

Miswyzing.
Komparfen, Hoe derzelver

Naalden Zeilfteenkragtig té

maaken. VI- 273.

Kompasnaald Overziening van
derzelver Miswyzingen aan--

gepreezen. I. 447— 454.
Waarneemingen daar om-
trent in Siberië. VII. 452.

Kompasdoozen behooren uiec

van geel Koper gemaakt te

worden. V. 421.

Kooken (Het) der Spyzen,
Deszelfs uitwerkingen in 't

algemeen: IX. 569. op de
Vogten in 't byzonder; 572.
op het Vleefch. 574. Ver-
fcheiderley manieren . van
Kooken. 578, 586. ; 't Ge-
fchiedt beft in Aardewerk.

591-
Kool. Derzelver Infekten. IL

434-
Koorn. Middelen tot bewaa-

ring van hetzelve. III. 349*,

enz.^ Manieren van zuive^

ring* 3SO- niet een Harp;
Oo 2 of
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of hellende en Cylindrifche

of Buüzeef. 351. Met een
Windbuil. 352. Stoof om
't zelve te droogen , door
middelvan hjeeteLugt. 353.
Of door Togrmaakin^ 356.
Bewaarplaatfen of Koorn-
magazynen om hetzelve op
te leggen en goed te hou-

den, op eene minder kod:-

baare wyze dan gewoonlyk.

358-362.
Koorn. Veifchillende Ziekten

van hetzelve. VII. 223. Na-
tuLirlyke ftaat van deszelfs

Aaiien. 222. Verandering

door de Kanker daar in te

weeg gebragt. 228. Andere
Planten zyn 'er, in de Bloera

en Vrugt, ook onderhevig

aan. 235. Zy verfchilt van

Zitplaats ; 241. ontftaat

niet door Honigdaauw; 244.

noch door Wormpjes aan

de Wortelen ,• 245. noch
door 't fteeken van Infekten

in de Aairen ; 246. noch uit

den aart van 't Land; 247.

maar uit een gei)rek in 't

Zaad, 248. en wel de Schim-

mel. 251. Hoe het Voetje

(^NeUarium) der Bloemen
daar door aangedaan kan
worden ? 254.

Nieuwe Manier, om 't

zelve, zonder Verfchieten,

te bewaaren. VII. 511, enz.

Koorn-Magazynen zyn koft-

baar, 512. en veele nadee-

len onderhevig. 518. Het
Koorn verandert niet in

Dolick, geiyk het Gevoe-
kn der Ouden was. X.

. ?49.
Koornaair-Vifch by ons zeld-

zaam. L 327.

Koorts genezen door 't Ekk-
trifeeren, V. 105.

Koortfen, met hevige Kolyk-
pynen , in den Voorzomer
1 7 59 waargenomen. IV. 302.

In fommige Koortfen zya
de Blaarpleifters nuttig ; in

anderen niet. V. pr.

Koortsmiddel (Een voornaara)

uit Suriname. IX. 394

,

enz.

Koper. Deszelfs voortrefFe-

lykheid en agtlngby de Ou-
den. II. 313, 314. DeSchei-
kundigen hebben 'er nooit

eenig eigentlyk Venyn in

kunnen vinden. 356. Voor-
naame nuttigheid van des-

zelfs Tinktuur en van het

Water der Koperbronnen.

317. Het wordt , zonder
hinder , tot Vaatwerk ge-

bruikt. 3^2. Door Zout en

Zuuren, alleen, wordt het

tot Spaanfch Groen gemaakt.

325—333. Een Koper Ge-
wigtje onfchadelyk doorge-
flokt. 333. Jant.

' (SommigGeel) heeft aan^

doening op de Ko.mpas-

Naald, V. 417. Middel om
de Magneetifche Kragt daar

aan te geeven. 418. Doch
alle Geel Koper is daar niet

bekwaam toe. 420. Het kan
door onzydige Zouten (5a-

Ha neutra) ontbonden wor-
den. VI. 432.

Koperbronnen in Ierland CEe-

nige). Derzelver Water
fchynt Staaven Yzer in Ko-
per te veranderen. I. 367.
Dit is flegts eene nederftöo-

tin^ (Prxcipüatio) van het

Koper uit het Water van

die Bronnen, 321. Genees-
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Icundige kragt van dit Wa-
ter. 376.

Koperen Vaatwerk. Onder-
' zoek of deszetfs" gebruik

fchadelyk voor de Gezond-
heid zy. 11.312—334. Het-
zelve is, op Gods bevel,

tot den Altaaidienfl ge-

bruikt. 315. Het wordt door
de Bierbrouwers en Apo-
thekers zonder nadeel ge-

bezigd. 322. Ook tot het

rafineeren van de Suiker.

i)23. Proefneemingen met
daar in te kooken Water,
Riet- , Melk, VVyn, Sop,
Appelmoes , Marmelade ,

Vleefch,Vifch, KofFy.enz.
^!i5— 330. Sterk Zout Wa-
ter , op zig zelf, fchynt al-

leen iets van 't Koper, on-
der 't kooken , te ontbin-

den. 325,331. Zuiver Wa-
ter en Vleefchnat zonder
Groente kan 'er in blyven
•ftaan. 332: Zuure of Zuur-
agtige Vogten trekken 'er

eenig Spaanfch Groen uit.

333. Het moet derhalve,

tot Keukengebruik,zovgvul?
dig vertind worden. IX.
589.

Kopermynen te Solikaviska op
de Ruffifche Grenzen ; X.
8. in Siberië. 23.

Kop -Poot (Cepbabpus), een
' nieuwlings ontdekt Infekt,
befchreeven. II. 286. ISfa-

dere Waarneemingen om-
trent dit Infekt. II [. 232

—

244. Menigte derzeiven in

eén Kabbeljaauws-Kop ge-

vonden. 234 Hunne Zit-

plaats in de Kieuwen. 235.
Zyi maaken 'er zekere Ge-
awellen, 236. Hunne Ei-

• 1-X.t Deel.

jerneften ontdekt. 537, 240.
Zeker byhangzel aan den
Hals, en des?.eifs gebruik.

241, 242, Nadeel dat zy
de Kabeljaauweo toebren-
gen. 243. De Afbeelding
verklaard. 244.

Koraal en Koraalgewaffen zyn
een Samenltelzel vaii Dier-
tjes of Polypen. IV. 621.
Denkbeeld daar omtrent.
622. Aanmerkingen over
derzelvcr groeijlng.IX. 2, 3.

Koraalgewas (een zeldzaam
foort van) befchreeven door
Ellis. I. 18. Slakjes of
Schelpagtige Lighaampjes
in deszelfs Celletjes huij-

veftende. 20. Bedenking of
het ook de Eijerklomp van
de Zee-Slak zy? 22. :

Kornoelje (wilde). Deszelfs
gebruik. III. 398.

Kortvlerken. Een Bende der
Vogelen. I. 592.

Koude. Derzelver grootheid
vermeerdert de Uitwaafe-
ming van het Ys niet. III.

505. Veel minder die van
't Water. 506. Maar de
Wind en blootftelling aan
de openLugt. 513, 516, 521.
De Ysdeelcjes in de Lugc
verfpreid , maaken een
zwaare Koude. 524 , 525.
Haare uiteifte Paaien ürek-
ken zig veel verder dan men
bevoorens meende. V. 121.
Aanmerkingen op die van 'c

jaar 1709, in Duitfchland.

136. Waarneemingen opdi^
Van de jaaren 1740 en 1757;
p. 135. Op de afgryzelyke
Winter-Koude in Siberië.

326—133. Vergelyking van
de zwaare Koude des Win-'
Oo 3 < texs.
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ters , in 't laatfl: van 1759
én 't voorft van 1760, met
dezelve. 134—138.

Koude. (Groote Trap van)
; door Konft gemaakt te Pe-

tershurg. V. 138. VI. 86. Na-
der Berigt dien aangaande.

VII. 551—562.
m (De Hoogfte Trap der

Natuurlyke) is onbepaald.

VI. 75, 76, S5. Manier
om denzelven te vergroo-

ten. 78 , 83. Ongemeene
vergrooting. 8(5. Welke
middelen befl: daar toezyn,

104, 110. By welke gele-

genheid. III.

in 't jaar I 755, vinnig,

by Geneve waargenomen.
X. 349, 350.

_

j£üufen. rroefneemingen om

,

*' met dezelven aan en uit te

trekken , d^ Elektriciteit

voort te brengen. Vlll. (59,

enz. Zonderlinge Verfchyn-

zelendaar omtrent. 85, ejiz.

Zy ftooten af en trekken

aan: 88- geeven Elektri-

kaal Vuur of Licht; 90.

en" de Flefch kan 'er door
geladen worden om een

fchok te geeven. 92.

(witte en zwarte Zy-
den) over elkander getrok-

ken en gewreven , geeven
üerke Verfchynzelen van
Elektriciteit. 513, 514. Dit
hangt niet af van deZwarte
Kleur , maar van de Galnoo-
tep. 523. Haare fterke fa-

menkieeving. 515.
Kraaije-Neüen. (Zogenaamde)

in de Roomen , waar door
veroorzaakt worden.V. 440.

Kraakbeen Vinnen : een der

Orders of Rangen van het

Samenftel der Viflchen. I^

147, 14S, 324.
Kraam-Hospitaal te Moskou

opgeregt. X. 143. Reden
daar van. 155.

Kraamvloeds ophouding. Mid-
delen daar tegen. Vlll. 532,

Kraamvrouwen. Nieuwe Ma-
nier om dezelven van dq
Nageboorte te verlolTen,

VI. 471—-VPS,

Kraanvogelen. Hun Verfchil

met de Oijevaaren. V. 63.

Krappe. (GalHwn) Gebr. van
de Wortelen. III. 398.

Kreefts Oogen.Derzelvtr uit-

gebreide nuttigheid. VIII.

529-
Krieke-Steenen in te zwelgen

gevaarlyk. V. 288.

Kringbuik (Cyclogajler) waar
zig onthoudt. 1. 330. Uit.

voerige Eefchryving en Af-

beelding van deezenVifch.

581-584.
Kruideryën. Zie Speceryën^

Kruidmagazynen. Middel om
dezelven droog te houden.
III. 4^0.

Kruipende Dieren. Optelling

derzelven. V. 300. Himne
Onderfcheidingnaar de ver-

fchillendheid van 't Gehoor-
tuig. 302. Ijefchryving van
't zelve in de Haagdiffen:

303. in de Kikvorfchen

:

309. in de Padden: 317. in

de Blindflangen:322. in de
Adders: 325. in de Slangen;

323. in den Water Saia-

mafider. 333. Algemeen e
Aanmerkingen. 342. Ver-
klaaring der Afbeeldingen
van 't zelve. 345.

Kruisbekken komen 'er onder
de Vogelen fomtyds voor.

III.
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III. 479. Kruisvink of Lo-

xia. 480.
Kryüal. Dubbele Üraalbree-

Icing in het zelve verklaard.

X. 365 , enz.

Kryftailyn. Deszelfs uithaa-

lins, uit het Oog , tot genee-

zing van de Staar , beter ge-

oordeeld dan de nederdruk-

king met een Naald. IV.

74 Proefneeiningen daar

omtrent door de groutlle

Heelkundigen in Engeland
gedaan, vergeleeken. 75

—

95 Het is in de Staar dik-

wüs geejagtig en niet on-

doorfchynende. IX. 371.
Proefneemingen , tot onder-
zoek , waarom het zig in 't

Oog anders vertoone. 372.
De zogenaamde Vergezel-

zelen van hetzelve zyn van
het vcrduilterde Kasje, niet

van het Kryilallyn afkoin-

ftij;. 379 Het Vliesjevan
't Kryftallyn kan uitgehaald

worden , tenvyl het Kryftal-

- lyn zelf in 'tOogblyft 384.
De blaaiiwe Kleur , in de

Kataraft , waar van oor-

fpronglyk. 387. Hetagterde
Vliesje , alleen, kan ook
verduifteren. 390.

Kryt Deszelfs oorfprong. VII.

113-

JCuiken in'tEy. Nieuwe Ont-
dekkingen omtrent deszelfs

vorming. IX. 171, enz 180.

Gevolgen daar uit afgeleid.

192.

Kuikens. Derzelver Uitbroe-
ding door d<? Broeijing van
Run. X. 157, enz.

Kuitkorrels. Derzelver getal

in verfcheiderleL Viffciieia

cnderzogt. X. 384.
X. Deel. '

KuNcKEL. Zyn Berigt wegens
de Zouten , daar het fyne

Glas van gemaakt wordt.
VIII 421.

Kas (Elektrikale) Manierom
derzelver kragt te vermeer-
deren. 1 614.

Kwartels , Trekvogelen ge-
naamd. II. 209. Denkbeêl-
beelden omtrent derzelver
Verhuizing. V. 59, 62.

Kivas. Zekere fterke Drank
der RufTen. X. 11.

Kwaffie. Zie Quallle.

Kwcekgras. 'Gebruik van des-k

zelfs V/ortelen. III. 398.
Kweeking der Bloemen tot

dubbelheid. VIL 79, pr,

98.

Kwikzilvec^ Deszelfs ophou-
ding in den Barometer,
dwaaslyk, aan de aankleer

ving aan 't opperend van de
Pyp toegefchreeven. I. 31,

32.
- met goeden uitflag

gebruikt tot Geneezing van
ecne zeidzaame Ziekte der
Huid. I. 94. Kleine Bolktjes

van hetzelve in rype Puili:-

jes afgefcheiden
,
ja zelfs in

groote menigte. 95. Het
is een voornaam behoed-
middel voorde Water vrees,

in iemand die van e,tn dot

Dier is gebeeten.-sap, 541,

542. Hoedanig hetzelve

befi; daar toe te gebruiken.

548. 549:
wordt door ontbin-

ding in Mineraale Zmjren
wonderbaarlyk veranderd.

11. 320. Het wordt door
konftig verkreegen Koude
onbcweeglyk ; VI 82. ja

tot een yaft en uitrekbaar

Oo 4 * Lig.
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Lighaam. 84. Welk foort

van Kwikzilver daar toe te

verkiezen. 91- i
Deszelfs

Zwaarwigti^heid wordt 'er

zeer door vergroot. 98. De
Trap van Hitte op welken
het kookt, verbeterd. 113.

Kwikzilver kan door Armo-
' niak-Zout ontbonden wor-

den. VI. 430. Merkuriaa.

lé Tinktuur dus daar van
gemaakt, 433- Voorgeeven
om hetzelve in Goud te ver-

anderen. Vlll. 5^5-
Deszelfs bevriezing

'- door Konftige Koude. Aan-
inerkingen daar omtrent.

VIL 555, enz. De Trap
van Koude , daar toe noo-

dig, is nog onzeker. 560.

Kykers enTeieskoopen, waar
' mede de PafTagie van Ve-
nüs over de Zon , te Pavys

is geobferveerd en hoc. X.
61.
'^'-

L.

LAars , van een nieuwe
uitvinding, tot een Been

•^ dat by de Enkiaauwen is af-

gezet. III. 418. Derzelver

gemak , als men 't verge.

lykt by het draagen van
een Houten Been. 421.

Lachen, (Berigt van een ge-

weldig) tegen wil en dank,

deszelfs Gevolgen en Ge»
neezing. ÏI. 556—5(50.

talinoes. Hoe hetzelve bereid
; worde, is een geheim. V.
272, 288, 362.

Lambergen. (Prof.) ZynUit-
r vinding en Waarneemingen
omtrent de Belladona ge-

toetft. VL 317.325, 335.
340'.

LAMBSKVILÏ.B. Zyne Ooder-

neemingen 'om het delven
en branden van Turf in

Vrankryk te doen toence-
men. X. 217, enz.

Lamheid. Uitwerkingen der
Elektriciteit op dezelve. li,

477—379. Niet zeer voor-
deelig. 480.—^—— Derzelver oorzaak,
een belediging derZenuwen.
III. 262, 263. Geneezing'
derzelve door het Elektri-
2eeren van zekere Vlakjes
op den Arm. 264, 265. Ee-
denkingen daar omtrent.
z66— 268. Voorbeeld van
Geneezing eener Lamheid
van verfcheidé Lighaams-
deelen, 269. •

Derzelver Genee-
zing door het Elektrizee
ren. V. 93 , g(). Manier

,

hoe. 96, 104.
Lanctsius. Gloeijend Yzer

tegen de Voetzooien tot
opwekking der Beroerden
door hem aangepreezen.
III. 449.

Landen, (ongebouwde) Ma-
nier om dezelven te ontgin-

nen. VIL 505. Verfcheidé
Soorten derzelven. 313. De
flegte, fcbraale Zandgron-
den hoe tot voordeel te be-

handelen. 314. Hoe de
middelmaatige Heygronden»
323. De Afbranding beft.

325. Het bezaaijen, 329.
Hoe de Vooren te maaken
is van veel belang. 335. Na
eenige Jaarenbouwens teelt

inen 'er Hout in. 341. Ma-
nieren van Mefling. 344 ,

351. 353, 357.
Landbouw. Deszelfs verbete-

ring door de Heer^n Tull
•-, • *• en
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en DU Hamel. VI. i6o,

173 , IJS-
DE LA Lande. Misflag inzyne
• toepasfing der verbeterin-

gen van le Gentil, op de
Maan-Eclipsvan 'tjaari764,

aangeweezer).ViI.298.y^a/;f.

Zyn bepaaling van den weg
<1es Komeets van 1762. 598.
Zyn Aanmerkingen over
SterrekimdigeWaarneemin-
gen, enz. X, 57.

Lsplanders, verhuizen 's Zo-
mers met hunne Rendieren
na de befneeuwde Bergen

,

om hun Vee voor de Vlie-

gen te beveiligen. L 644,
- 656. -.
Lauraguais. (Graaf van) Zyn
• Vertoog over de Ontbin-
ding van Zwavel in W^n-
geefr. X. 2ói, enz.

Leertouwing. Hoe dezelve
''' met Run gefchiede.X. 15a.
Befchryving van dezelve.

IV. 429. Verfcheide Soor-
ten derzelve. 430. Behalve
de Baft van 't Eiken Hout
zyn verfcheide Planten daar
toe in gebruik. 426. Optel-
ling der inlandfche Planten,

tot dezelve bekwaam. 434—440 Eigenfchappen dée»
zer Planten, daar zulks Van

.
afhangt. 441—446.

Leevende Stip van Harv;eus.
' Waarneem fngen omtrent
dezelve- IX. 198.

Leeuwenhoek aangehaald II.

580, 58'8. Hy befchryft de
geele Bolletjes in den Lint-

worm, III. 318. Waarnee-
mingen van hem, omtrent
de Smaakdeeltjes. IV. 316,

!?20, 331, 336, 338, 341.
Leeurik met een gekruiften

^ X. Dkel.

Bek, befchreeven.III.479,
De Leeürikken zyn geeh
Vogelen' die 's Winters
naar andere Landen ver«
huizen. V. 52.

Leeuwtjes. Een foort van
Schoothondjes

, dat zeer
Zeldzaam is. III, 30

Leeuw-Worm. Een Infekt.
Deszelfs Befchryving. IV-
197- Oorfprong van den
Naam. 199. Plaatfen daar
zy zig onthouden, 205, Zyn
gedaante en Lighaamspo-
Ituur. 207. Hoe hy zyn Kuilt-
je in 't Zand maakt. 213.
Hoe hy zyne Prooybeloeic
en vangt. 217. Manier o;i?

ze in 'c leven te houden».
221; Zyverwifleien'van ge-
daante. 222. De Vlieg van
dit Infekt bèfchreeven,224.
Uitlegging der Afbeeldin-
gen. 226.

Leder. Het wordt op verfchei-
de manieren bereid. IV.426,
430. Koud of met v/arme
Loog. 43'i. Onderfcheid
tiiirchen Spaanfch en
Turkfch Leer. 432.

Ledige (Afkeer van het) is

oorzaak geweelt van 't gel
bruik van 't woord ylan-
trekkmg by de laater Philo-
fophen; 1.^27.

Leibnits. Deszelfs Gevoelen
over de kragt der Lighaai
men onderzogt. l. 407.

Lelylteenen {Encrinites.)Han'
ne befchryving. VI. 391.
Waarfchyniyke Oorfprong
deréelven. 393, Andere Gei
voelens. 390.

Lengte op Zee, Manier van
Halley , om dezelve te

vinden, verbeterd en-ge-
Oo 5 mak.
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inakkelyk gemaakt door den
Abt DE LA Caille. I. 359,
360 Dezelve Manier in gc-

makkiiyk gebruik gebragt.

IV. 495 , enz. Hoenaamen
daar mede van de Waai held

kan verzekerd zyn. 501.

Onvolkomenheid van de
Manier die men te vooren
gevolgd heeft 503. Eenvou-
digheid van deeze. 505 't

Vereifchte tot de Waairiee-

ming. 507, 512 Regelen
tot de Berekening der Leng-
te uit de Waarneemingen.
518, enz De Tafelen daar

' toe noodig. 535. Algc'mee-

ne Aanmerkingen 538.

Lengte op Zee. Dezelve kan
niet naauwkcurig gevonden
•worden door deMiswyzing
van Kompaflen IX. 259,
308. Niruwe Uitvinding,

om dezelve te bepaalen

,

geheel onvoldoende. 310.

Werktuig of Tydmeeter van
Harrison, ten dien einde,

goedgekeurd. 325, De leng-

te der Piaatfen zeer vitieus

bepaald door M. Semkyns.
257. 261.

Lengte van verfcheide Piaat-

fen op den Aardkloot, voi-

j:ende uit de Waarneemin-
gc-n van Venus in de Zon.

X. 50, Si-

Letteren. Derzelver famen
voeging maakt een grooie

menigte en verfcheidenheid

vanWooiden. V. 529.

l^eucóma. Zie ALhugo.

Levenbbtfchryving vanwyien
den Heer Hans Sloane.
1. 1. Van den HeerLiEBER
KUHN. V 47y Van Cassini,

Heer van Thury. VUL 48 1 =

LiïVRET. Deszeifs Vertoog '.o-^

ver de Manier om de Kraam-
vrouwen te verlolTen van de
Nageboorte. VI. 471—498.

Lkwis. Deszelfs Onderzoek
van de Plaiina of 't Witte
Goud. lil. 534—540.

Licht. Deszelfs verzwakking
maakt verandering in de Ko-
leuren der Lighaamen. I.

124. Deszelfs Faaeenhree-

kmg veroorzaakt de geko-
leurdeSchaduwen in deSche-

mering. 126.

Deszelfs verfchillende

Breekbaarheid, maakt ver-

waning en onduidelykheid

in 't Brandpunt van deVer-

rekykers. V. 554. Manier
om die te verhelpen Vrug-

tcloos gebruikt. 559. De
regte Manier thans ontdekt

en in trein gebragt. 562.

Deszelfs gebrek veroor-

zaakt een wanflaüige op-

fchieting der Planten. IIL

75-
dat zig in Stormwinden

of Orkaanen vertoont, kom t

van een Stroom der Elek-

iriekeVloeiRoffe in de Lugt.

VI. 213. 't Welk het Zee-

water by nagt uitgeeft.

Waarneemingen daar om-
trent. 407—427.

(brandend) in de Graf-

fteden der Ouden. Wat dit

miflchiengeweedzyX 334.
LiEBKRKUHK. (Dl.

J.
N. j Des-

zelfs Levensbcfthryving. V.

453 , enz. Hy gaat van de

Studie der Godgeleerdheid,

tot die der Natuurkunde o-

ver, 458. Studeert te Leiden

in de Geneeskunde, 461.

wordt Doktor, 462. komt
te
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te loonden en toont daar zy-

he Uitvindingen, 463.wo)dt
Lid van de Koninglyke So-

citeit , 464. zet zlg te Ber-

lyn neder, toontzyne be-

kwaamheid in deGeneesiiun-

de. 468. Zyne Ontdeitkin-

gen in de Ontleedkunde,
door Konftigelnfpuitingen.

472. V^erfclieide Werktui-

gen door liem gemaakt. 473.
Zyn Bekwaamheid in het

toeftellen van Mikroskoo-
pen en Teleskoopen. 474.
Befchryving van zyne ma-
nier tot het Slypen van
kleine Vergrootglaasjes en

terugkaatzende Spiegeltjes.

479, enz.

Lievenheers- Haantje. 430,

433, 44?., 448.
Lighaamen. Dezelven waafe-

men , byna altemaal , ge-

diiurig eenige Vogten uit.

III. 497. Inzonderheid door
Wryving op elkander. 498.
Die der Dieren, Planten,

en Mineraalen , worden
door Vet, Harft, en Zwa-
vel , befchut voor de ver-

nieling der Lugt. V. 515,
516. Weinig Lighaamen
zyn 'er in de Natuur, die

derzelver werking geheel
kunnen wederftaan. $16.
Doch het Lugtledige be-

waart de allerverganklyk-

ften voor bederf tn veran-

dering. 517.
—

—

(Sommige") nit zig

zelf Elektriek, anderen niet-

Elektriek. II. 145 , 147, 148.

Deeze uitdrukking ver-

klaard, 570.
die de Elektrieke

Vloeiftof ontvangen , zyn
X. Deel.

plus-y die ze meededen »t^-

nus Elektriek. VI, 12%. IVIeti

kan die Staaten naar belie-

ven verwiflelen. 204. De
Middelftof, die dezelven
omringt, houdt 'er de Elek-
triciteit in , of maaktze E-
lektriek. 128. 218. Die. de
zelfde Elektriciteit hebben,
fiooten elkander niet altoos
weg. IX. 527.

Lighaams-Kwaalen. Proefnec-
mingen met de Elektriciteit

op dezelven. IX.' 222.Werk-
tuig daar toe gebruikt. 224.
De Uitflag dikwils van wei-
nig betekenis. 230, 232,
239-

' Oefening, zeer nut-

tig en noodig tot Gezond-
heid. VI. 500. Die van het
te Paard ryden is een der
beften. 502. Zy Geneelt
veele Kwaaien. 504. Waar-
neemingen daar omtren|;

noodig. 507.
Lindeboom. Deszelfs Infek-

ten. II. 431. Lindenbaft,
waar toe dienftig. III, 402,

LiNNffiüs. Hoe het gantfch^
Ryk der Dieren door hem
verdeeld worde, 1. 379. Hy
noemt verfcheide Dierea
Plantaartige ïVormen. 380.
Hoe veel Gezirsnen hy ftele

van Zoöpbyta. Il, 285. Zy-
ne Befchryving van denHor-
fel der Rendieren in Lap-
land I.641—660. Zyne rang-

fchikking der Piantgewas-

fen. 410—450. Zyn (telling

nopens de Voortteeling der

Wormen , tegengefproken.

III. 33!. Uittrekzel zyner
VerhandeliDg, waar in

by aantoont, dat heteene
Graan
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praan onmogelyk een ander
voortbrengen. III. 482 ,

enz. Zyn Briefoverde voor-

jgewende verandering van
Haver in Rogge. iV. 68. Zyn
Gevoelen wegens den Lint*

worm. 333. Soorten van
den Buizert door hem ge-

field. 478.' Zyn Waarnee-
mingen over den Slaap der

Planten: V. 3. over'tvvaa-

ken der Bloemen. 4. Zyn
Nacuurlyk Samenftel der Vo-
geltn. i'49—206. Hyze^t,
dat de Worm der Darmen
dezelfde zyals de Aardwbr-
incn, 212. Hy fchynt het
Kankerig Stof voor JVIaniie-

lyk Zaad der Bloemen te

hebben aangezien in deLy-
chnis. VIL 238. j^ant. Hy
t>ntkent dat de Leeuwen-
hoekfeWormpjes Zaaddiert-

jes zyn. IX. 45.
Linten van Zyde , doorWry-

ving opGlas ge-elektrizeerd.

IX 526 Derzeiver onver-
beeldelyk fterke aanklee-
vint;. 529,

Lintworm. Natuurkundige
' Aanmerkingen over denzel-

ven, Zyn verbaazende lang-

te. Ili. 309. Middel om
hem in zyn geheel uit het
Lichaam te dryven. 310,
311. Ander middel. 312.
^antek. Zyn gedaante en
famenftelling. 314, Bloems-
wyze Lighaampjes op zyne
Ringen. 316 Geele Bollet-

jes zyn Lighaam opvullen-

de.3i8.Verfchillende groot-
te der Ringen. 320. De Kop
nu eerfL ontdekt. 324,315.
iN'ader Waarneeming. 316.
jiant. VraagÜukken daar

omtrent opgelofl. Als: welke
zyn Oorfprong zy ? 328.
Hoe hy voortteele ? 334.
Of 'er verfcheide foorcen
van zyn. 335. Of het een
enkel Dier zy , dan een
fchakel van Wormen? 338.
Of hy, gebroken zynde,
weder aangroeije? 346. Of
'er altyd maar één zy in een
zelfde Onderwerp ? 348.
O nwaarfchynlyke Denkbeel-
den overdeszelfsSamenftel.
IV. 233.

LiNus. Iemand onder deezen
naam, een verdediger der
Aantrekkinge. L 30, 31.

Lippen. Derzeiver Wonden
zyn zonder Hechting ge-

nèeslyk. VlII. 589.
Lipviffchen. Een foort daar

van , afgebeeld enbefchree*
ven. X. 508.

Liquor Anodynm Mineralis

Hoffmanni , van geringe uit-

werking bevonden. III. 442.
LiJJahon. Bedenking over de

Volkrykheid van die Plaats.

II. 516, 517-

LisTER. Zyn Gevoelen over
den oorfprong der Rader-
en Rollteenen. VL 397.

Livorno. Geta^ des Volks, al-

daar, opgenomen. II. 513.
LoBBS. Middel tegen de Kin-

derpokjes. II. 356. Zyn
gedagten over de oorzaak
van 't Bloedwateren. 363.

Logarühmiis TaMsn. Derzei-
ver Uitvinding. Vi. 3.

Londen. Aanmerking op de
begrooting van 't getal des

Volks aldaar. II. 511. Hit-

te aldaar in 't Jaar 1757
waargenomen. IV. 458.. -

Lijod. Water der Regenbak-
ken,
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ken i daar mede befmet ,

kan, het Kolyk van Ppitou

, veroorzaaken. II. 6co.

Looijers-Planten. Welke in

andere Landen dus genoemd
mogen worden? IV 426.

Welke in deeze Geweften?
. 434, 442. Aantek.

LoRRT. Deszelfs Proefnee-

mingen ov?r de Uitwerkin-

gen van het Opium. IV.

: 270—283.
Los (Lynx), bedekt het Lyk
van zyneProoy onder Boom-
bladeren. I. 52.

t.os-Steen. Zie Lyncurium.
Louis. Deszelfs Aanmerkin-

gen over de verfcheide foor-

ten van Wryvingen. III.

4.47, enz. Zyn behande-
ling van een Buikswond.

. Vm. 587.
Lubbing der Viflchen , op

welk eene wyze ,in 't werk
gefteld kan v/órden. I. 392.

Luc. (Heeren he) De Oor-
fprong der jooden.Steenen
door hun opgehelderd of
betoogd, X. 136, enz.

Lucca. Getal des -Volks, al-

daar, begroot. II. 515.

LucHTMANS, CP.) Zyne Waar-
net'fflingen over de Smaak-
deeltjes der Lighaamen.IV.

305—344.
Lugt is aan te merken als een

Magazyn van Elektrikaale

Stoffe. II. 257, 258, Zyiè
uit zig zelf Elektriek. 146.

Al het Vuur, indegewoo-
ne Elektrizeer Werktuigen,
komt uit de Lugt, geen-

2ins uit den Grond, volgens

i,K MoNNiEu, tegen 't denk-

beeld van Watson- 25 S.

Proefneemingen ojfltrejitde

Elektriciteit der Lugt.
255. .

Lugt , geheel droog zynde

,

brengi de Élektrieke Stof
niet over , volgens Frank-
UN. II. 573.

is tot den wasdom der
Planten noodzaakelyk. lU.
46,

"— van onder en vanboven
ingeblazen, kan de Verdron-
kenen fomtyds weder in 't

leven brengen. III. 182.

Haare Zwaarte en Veer*
kragt, te groot zynde, na-

deelig. IV. 152. Ook te

klein zynde. 154. Voorbeel-
den van aandoening in Zie-

ken. 157, 159. De warmte
der Lugt over den geheelen
Aardkloot vergeleeken. 457
—470.

bewoogen z^nde, maakt
deLighaamen Elektriek.VI.
212. Heete Lugt meeft.210.
Haare dunte op groote
hoogte boven den Aard-
kloot. 249, 251. De Lugt
van den Dampkring fchynt

te kunnen bevriezen door de
Koude. V. 129.

Haare Eigenfchappen.
Vloeibaarheid, V. 505.
Zwaarheid. 5,06. Veerkragt.

507. Menigte van vreemde
Lighaamen daar in vervat.

509. Inzonderheid Vuur- en
Waterdeeltjes. 510, 511.
Allerlei kleine Aardagtige

Stofdeeltjes. 512. Zouten,
Zuuren. 513. Zyiseen ver-

borgen Voedzel der Dieren

en Planten. 514. Haar be-

kwaamheid tot^ vernieling

van derzelver Lighaamen en
Vogten. 515. Die dertólve.

ia
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in 't Lugtledige verfcheide

Jaaren kunnen diiuren , zon-
der eenigeverandering,ont-
binding of bederf. 517. Ma-
aier daartoe gebruikt. 518.
Gevolgen daar uit afgeleid,

. 521-
Lugc. Onderzoek aangaande

derzelven Kleur. VIIJ. 447.
Verfchillende Denkbeelden
daar omcrent. 451. Haar
blaauvvheid kan niet uit de
vermenging van Licht en
Schaduwe ontdaan, 457.
Proefneeniingen waar door
zulks betoogd wordt. 463.
De Lugt heeft zeker vernio

gen om de blaauwe Straa-

Jen van elkander af te fchei-

dcn en flerker te breeken.

467. Verfchynzeien daar
door verklaard. 469. Te-
genwerpingen beantwoord.

474. Gtvofclen vandcnileer
JViüsscHENBROEK dien aan-

gaande. 474. ylantek.

•^ Derzelver zuivering op
de Schepen, door middel
van Trekpypeii , Jlan de
Kombuis. X. 203.—— is de Oorzaak niet van
de Blaasjes in het Glas. X.
304. 312.

"Lugtledige. Stroom ^an de
Elektritke Vloei flof daar
in waargenomen. VI. 124.

Lugtpomp. Verbeteringen in

dezelve gemaakt. IX. 112,

enz. ten opzigl van de Klep-

pen ; 116, en van de flui-

ting van den Zuiger. 118.

Mieuvve Lustpeil uitgevon-

den. 120. Trap van verdun-
ning flien men kan beko-
men. 122. Perspompaande
Lugtpomp gevoegd. 123.

Lugtryke Wateren. Welke V
HL 148.

Lugtsgefleldheid volgens de
Waarneemingen met den
IJarometer en Thermome-
ter, als ook van den Wind,
enz, te Amlteldam, in de
Jaaren 1 759— 1 765. Zie ^»».
jieldam.

Lugtftreek ( Verzengde) is

doorgaans gemaatigder van
Lugt dan de gemaatigde
Lugtftreek. V. 122. Aant.

Lugtltroomen boven elkander,

tegenftrydig loopende
,

dooreen Deurkozyn, tus-

fchen een warm en koud
Vertrek- II. 385. iVlen kan
ze ook aan 't Zwerk waar-
neemen. 398. Zy veroor-
zaaken Donder en Biixeiii.

157-

Luid. Zyn Gevoelen over den
Oorfprong der Rader- of
Rolfteenen enz. VI. 397.

Luizen (Wii:ce)^ca?-ï vindt

men op oude Torren. 1.

74. 70.

ftervendoor denWaa-
fcm van de Kamfer, VIII.

II.

Lima Cornea. Wat ? I. 247.
LuLOFS. (Prof. Joiian) Zyne
Aanmerkingen op den Brief

van M. Semeyns. IX. 253,
enz.

LuND. ( Carl Friüdrich )

Voortplanting der Viifchen

door hem voorgemeld. X.
371 , enz.

Lychnis. De Kanker in derzel-

ver Bloemen waargeno-
men VII. 237.

Lycopodium (Zaad van) door
het Elektriciteits-Vuur , uit

een Metaale . Kloot , in

'brand
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brand geflagen, I. 476,
. 477-
Lyfmoeder.Derzelrer iiitfpan-

ning doorfamentrekkingop
de Vrust , is de oorzaak

van de Wee-en der Zwan-
gere Vrouwen. IV. 263,
enz.

Lyk van den Heer Juncker
te Petersburg, ontleed. I.

282.
—— van wylen zyne Groot-

Brittannifche Majeüeit.

Deszelfs gefteldheid onder-

zogt. IX. 355. enz
• (rottend) doet het Dak

van een Huis j^limmen. X.

334.
,

Lyken der Dieren worden zel-

den begraven. I. 51.——— Manier der Ouden om
dezelven voor 't bederf te

bewaaren.Door Speceryëii:

7. door infpuiting van een

harsagtig Vogt of van Pe-

kel: 8. door Opdroo^ing
alleen. 9. Manief der He-
dendaagfchen, waarom ge-

brekkelyk? 10.

Lyncurium. Welk een Steen.

VIL 390, 392. ^ant.

LvoKNET. Zyne Waarneemin-
gen omtrent de Plantluizen.

V. 258.

Lyons. Uitmuntend Zieken-

Hospitaal aldanr. X. 154.

Lyfters. Menigte derzelven in

PruifTeii. V. 51. Een keur-

lyk Zingende in Grieken-

land. IX. 15.

M.
MAag (De) is aan dedru1<-

king der Huikfpieren
weinig onderhevig. II. 87,
90.

Waag der Vogelen die van
X. D££b.

Koorn of Graanen leven,
heeft een verbaazende kragt

tot V^crmaalingder Spyzen.
IV- 353- In anderen, die

Vleefch of andere Dieren
eeten , werkt zy voornaara-
lyk door haarOntbindvogt.

365 Dat zelfs de Beende-
ren verteert, 367. doch in

verfchiilende Dieren vart

zeer verfchiilende kragt

moet zyn. 378.
Maaï^kwaal (zeldzaame) be-

fchreeven? 11. 81.

Mangwomien der Paarden ,

(Zonderlinge) omftandig
befchreeven. Vlll. 215 j

enz. Middelen om die te

dooden ,onderzogt. 228. De
Kwikbereidingen belt. 231;

Maai- en Keerlïroomen ver-

klaard. 11. 394—396.

Maan. Nieuwe manier omi
derzelver Eklipfen waar te

neemen , voorgetteld. 11.

164—174.
Door derzelver afftand

van Sterren te meeten,enz.
kan de Lengte op Zee ge-

vonden worden. IV. 495,
enz. Haar hoogte is op Zee
niet gemakkelyk waar te'

neemen. 504. Wanneer
bert? 508, S38.

• Beveiliging dat dezelve
een Dampkring heeft, door
Waarnpeming van Satur-

nus, daar agter van daan
komende. X. 63 , enz.

Maan Eklipfen. Verfchil der
Sterrekundigen omtrent de
uitgeftrektheid van 's Aard-
kloots Schaduw. VII. 287.
Derzelver niiddellyn ,• wordt
meer vergroot in de Par-

tiaale Eklipfen dan in de

Cent*
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Centraale. 289. De uitge-

ftreUtheidverfchilt in 'tBe-

j^in en End der Verduifte-

jin? naarden tyd van 't Jaar.

291. Tafel daar van opge-

maakt door den Heer le

Gentil. 293. De Verbete-

jin;^en toegepait op de E-

Klips van 't jaar i?5S' P-

294.- Ook op die van 't jaar

1764, door Mr. DE LA Lan-
de. 2y8.

op het vinden van

't verfchil der Lengte toe-

,
gepaft. Vin. 485.

IVIaciiy. Zyn Bereiding van 't

Eau de Luce. IV. 412.

liACLAUiUN. Plaats van den-

zel ven , tot opheldering van

Newtons Gevoelen over

de Aantrekking bygebract.

. L 422.

Macquer. Zyne Aanmerkin-
gen omtrent een nieuwe
Manier van de Metaalen te

ontbinden. VI. 428—443.
Madera. Hitte der Lugt aldaar

. waargenomen. IV. 458.

Il^aggc^Mag A^l of Kwal- Aal,

.nndcrs Pilatus-Fifcbje ge-

; naamd en waarom. 1,, 151.

Magneetcn doorKonfl temaa-

ken. Nieuwe Manier daar

loe voorgefteld. V'L 266

—

276. Kragt der Artificieele

Zcüfleenen vergeleeken.

272 , 273. Hoe dezelven

inhunnekxagt te bewaaren.
- 275.
Magnctifch Geflel des Aard-

kloots door Semkyns ont-

dekt, volgens 't voorgee-

ven. IV. 485. Het zelve

denkbeeldig, ongegrond en

^ valfch verklaard. IX. 258.

iiagnetifche Kiagt. Hoe de-

zelve aan Geel Koper k^an

worden medegedeeld. V.
417.

Maillet. Zyne Ontdekking
ten opzigt van de Egypti-
fche Momiën. IV. 9, 12,
13-

.

Mammetjes - Kruid. Deszelfs

gebruik. UI. 599,
Manége of Ry Kon 11, Derzel-

ver Grondbeginzelen ont-

. vouwd. Vil. 463—510.
Marcels manier , om door

Konft Zeilfteenen te maa-
ken. II. 465—468. •

Mabcorelle. Deszelfs Ver-
toog over de bereiding van
de Kaas van Roquefort. VI.

573—602.
Marechal. Zyn Berigt van

een Hondje dat naar een
Peroquet geleek , enz. IV.
143-

MarioJein (gvoote) Origanwn,
verwt de VVolle rood. UI.
402.

Markigües. Zyne Waarnee-
ming omtrent de Eraakver-
wekkende Kragt van de
Tabak. IV. 447—450.

Marsbanker. Een zeergemee-
ne Vifch in de Noordzed.
I. 327.

Marsigli (De Graaf) heeft

dubbelde Stroomen opge-
merkt in de Zee -Engte \>y

Conflaminopelen. II. 381.

Marteau. Zyn Berigt wegens
de Geneezing van een Kan-,

ker in 't IJorf: door 't ge-

bruik van de Belladüna.VL

330—348, Zyn Verhaal vrf^n

de uitwerking der Dolle-

kervel in de Klierverhar-

dingen. 349—354.
JvlARTtviLtE, Staats Envo^d
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. &an 't Sweedfche Hof.üic-

. trekzel der Brieven van dien

Heer aan hunne Hooguio-
genden, noopens de Proef
neemingen om Haver Kogse
te doen voortbrengen, iil.

,
481 , 483-

Martin. riiENjAMiw) Zyn
befchryving van 't.gebruik

van 't Engelfch Oktant.

VIII. 142.
— ' - (Dr. DE Saint) De
kwaade Gevolgen van 'tee-

ten der Befiën van Bellado-

na, doorhem, ineen Voor-
beeld, bevonden. Vlll. 565,
enz.

(Anton. R. ) Zyne
Proefneemingen met Vifch

en Vleefch, die in 't don-
r ker Licht geeven. X. 327.
Maskelywe. (Nevilj Bnef

van den Heer de LALA^Dfi
aan hem, wegens Sterreijun-

dige Waarneemingtft, en2.

: X. 57. .

Maty (Dr.) Zyn Proefnee-
ming totbewys, dat men de
Kinderpokjes niet meer dan
eens krygt. III. 98.

Mauciiart. (Burch. David)
Zyn Bedenkingen over de
blindheid van Tobias, der-

zelver Oorzaaken en Genee-
zing. VIII. 340, enz.

Maupertuis ftelt dat de Ko-
meeten groote voordeelen
kunnen toebrengen aan het

Wereldgeflel. il. 500 ,

:
50I' 'f' - i.) :

Mayz. Zie Spaanfche Tarwe.
Mazeas. (Abc) Zyn Briefv/e-

gens den Vernisboom. JII.

371.. Aanmerkingen daar
ipmtrent. 375 , ,enz. Zyn
Brief wegens eeij byzonde-

- ." X. Dbzu

re mainer van Schildéire'ni

455—459-
Mednfa. Zeker ZeediertJe.lII.

467. Des2elfs kenmerken,
468.

Meerbladeren. (iVjimpiffa) De;
jqnge Plant is zigtbaar in
het Zaad. iV. 68.

Meerflang, eenVifch, wordt
in de Lek gevangen. 1. 331.

Meerval , een Vifeh., onthoudt
zig in 't Haarlemmer-Meir.

i
,

I. 330.

MeerworteI(ro>-?nenh7/a)Waar
toe die nuttig zy. IIL 401,

Meuse. ( David ) Zyn Brief
over de Aars r Maden (^s-
carides) , aan den Heer Gro-
Movius. IX, 333.

Meetingen (De) om de ge-

daante des Aardklaots te

bepaalen , in 't werk gefteld,

veröorzaaken een v'reeind

denkbeeld. IL . 28. Of de-,

zelven overeenkomftig te

maaken zyn ,onderzogt. 31,
De Meeting , in Viankryk
gedaan, 1'chyntverwerpelyk

te zyn. 33-

Meisje dat de gedaante hadt
viin een Aap of Meerkat.
IV. 144. Een Meisje, van
ongemeene dikte en zwaar»

te. 303. i

' Een wonder langduu-

rige Onthouding vanSpyze
in hetzelve. VUL 123. ,

Meisjes. Manier van Opvoe-
ding derzelven, in het Kin-
derhuis te Moskou X. 149.

Melancholie, is fomtyds oor-

zaak van het Kolyk van
; Poitou. II. 604. .

,

Melk kan in 't Lugtledigie vee-

Ie Jaaren goed blyven. V.
- 519. ^-i

:

P? Melè'
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Melk der Beeften die Aard.

appelen onder hun Eeten
krygcn , is vetter en gcefc

meer Boter. V. 576. Waar-
om zySchifte door Donder-
weer. IX. 585.

van Beeflen is voor de

Zuigelingen zo goed niet

ats het Zog der Minnen.
•X. 146.

Melkfuifcer of 't EiTentieele

Zout van Mell?;, is reeds

lang bekend gewceft. II.

' 54.2—54}., De manier van

bereiding is eerft onlangs

tot volkomenheid gebragt.

545. Derzelverbefchryving.

545—547. Eigenfchappen
van dit Zout onderzont.

548—553. Deszeifs nuttig-

heid en gebruik. 554, 555.
Jvlelkvaten in de Menfchen.

Derzelver verfpreiding in 't

Gedarmte, hoedanig. III.

••' 177-
Mellet. Deszeifs Onderzoek

naar de Oorzaak der Vlaa-

gen van Pyn tegen den tyd

der Verloffinge. IV. 255—
269.

Meloenbakken. Zie Broeibak-
ken.

Mknghini. (Vincentio) Zyn
Berigt van Pioefneemingen
met de Kamfer op veelerley

Dieren. VUL i.

Menging derChymiilen.Wat?
IX. 574-

Meniskus-Ghïen , met Water
daar tuffchen , tot Voor-
werpglazen van de Verre-
kykers voorgefteld, doch
niet dienftig bevonden. V.

558, 559.
Menfch (Levendig) is naauw.

lyks zwaarder dan Water,

V. 1J4. Zonderlinge Oh»
dervinding ten dien op2ig-

te. 115.

Menfchelyk Lighaam. Nieu-
we Waarneeiinngen over de
Elektriciteit van 't zelve.

'Vill. 67.

Menfchen (De) verfchilleii

naar de byzondere Klimaa-
ten des Aardryks. III. 214,
2 5 6. Hunne Spraak in hoe
verre van die der Beeften
verfchillende. V. sss.enz.
Werktuigen en vorming van
de Spraak. 528.

- ('t Getal der) genen
die jaarlyks ter wereld ko»

men , trouwen en fterven y

neemt in verfcheide Steden
van Nederland af. VII 144.

Mereagtige zelfftandigheid en
Schorsagtige, is zo wel in

de Dieren als iiï de Plan-

ten. IX. 60.

Meridiaan. Manier om dezel-

ve af te bakenen op 't vlak-

ke Land. II. 55. Coirektie-

Tafekje daar toe noodrg. 58.

Merkuriale Middelen tegen

de Watervrees of Dolheid

dienftig bevonden

,

I. $2^,
542, 548.

Tinktuur, gemaakt
door middel van Sublimaat

en Aimoniak-Zout. VI. 433i

442. Onderzoek derzeive

en vergelyking met gewoo-,
ne Solutie der Kwik in 't

Zuur van Zee -Zout. 434.
Haare Eigenfchappen. 443.

Strykingen zyn niet

altoos zeker tegen deHonds'.

dolheid of Watervrees. IX-

542, 553. evenwel geen-

zins verwerpelyk. 552, enz;

Manier. 55+.
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liiJKY. Zynè Bedenkingen o-

ver de nieuwe Manier vati

Oogligting, IV. 74. Zyn
Onderrtcllin? noopens de
Eigen fchap der regte V^eze-

len van 't Druivenvlies iri

,.'t Oog. 184.

Messier. Zyne Waarneeming
van een Komeef. in 't Jaar

1758, te Parys. IV. 294.
Zyne Waarneemingen van
den Komeec des Jaars 1762,
toet de Uitrekeningen vcr-

", geleeken. VII. 599, Zyne
Waarneemingen van den
Komeet des Jaars 1764. X.

SAeü is tot Brandftof zo goed
als de Turf. X. 229. ,Hoe
dezelve met Zooden Aarde
te verpluizen. VU. 344 ,

347. Andere manier, om
Konft-Meft te maaken ,van
tïeyplaggen. 351. Ook is

Kalk daar toe dienftig, 353,
. en Afcli. 357.
Ttleding van Ganzfen , Kalkoe-
nen , Varkens en allerley

Vee met Aardappelen. V.
.:. 5.76- 577.
Metaalen ( De ) zyn nooit

fcherp of knaagende, dan
wanneer zy door eenig
Scheivogt zyn ontbonden
én tot een Zout of Vitriool

gemaakt. II. 3 f9. Dus ver-

anderen ook de allerheil-

zaamfte Metaalen in fchroo-
melyke Vergiften. 320.
Doch alle. Zouten of Zuu-
^en doen dit niet. 321.Nieu-
we overeenkomfl; tufTchieri

de Metaalen en 't Water
ontdekt., 5 7 2.-— Verriieerdering van
dejzelver getal. III. 527.
X. Deel,

Önderfcheid tuflchen ctó-

volraaakte enonvolkomene
of onvoltooide. 543. Det-
zèlver Geftaltewiireling ver-

klaard. 545. Hoe zy door
branding in 't Vuur veran-
derd worden. 552.

Metaalen. Trappen van Hitte
op welken zy vloeibaar wor-
den, VI. ()6. Nieuwe ma-
fiier om dezelvén te ontbin-
den en Aantiierkingen daaf

. omtrent. 428—443.
Metius, De reden des Öm-

treks van een Cirkel tot de
middellyn door hem zeer
naa bepajfld. i/ll. 122. .

MicHELLs. manier om door
Konft Zeilftsenen te maa-
ken. il. 478—491.

Middagcirkèl (Een Graad van
den) aan de Kaap afgeme-
ten en vergeleken met dé
Meetingen op andere Plaat-

fen. I. 353. ., .

Middellandfche Zee. Haar op-
pervlakte. II. 312. Haar
diepte. 380, Veffchil over de
ontlalting van haar Water.
369. Zy ka;n geen onder»
aardfchen Zwelg Kolk heb-

ben. 370. Menigte vèn 't

gene zy ontvangt , begroot.,

372,373. Ook de veelheid
van haare. Uitdamping. 375.
Bewys dat dezelve niét ge-
noegzaam zy om de Mi(f.

dellandfche Zee te ontlas-

ten. 378. Ander Ontwerp
ter baan gebragt: 380. doof
de Waterweegkunde ver-
klaard: 383. door Voorbeel.
den opgehelderd. 384, enz.

"
.;

,"
: Valfche'

Eaart . daar van uitgegeven
door Semex-«s. IX. 256^. ,

Tp z Mid-
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Middelftofjdiede Lighaamen
omringt, maaktze Elektriek.

VI. 218.

Middellyii van de Zon geme-
ten , door den Heer Shobt.
X. 56.

Mieren{De)zyn zeer bang voor
den Reuk van Kamfer. VI 11.

7, II. Zonderlinge uitwer-

kingen van derzelver Waa-
feui. 262. Dezelve doodt

• dit Gedierte zelf. 265. Hy
is een feiierp Zuur. 266.

Mieren-Leeuw. (Formica- Leo)

In zynnaam, geftalte en ei-

genfchappen , met den
Leeuw - Worm vergeleken.

IV. 199, 202, 214, 222.

Men vindt hem menigvuldig
by de Egyptifche Pieramie-

den. IX. 458. Zy leggen

's Winters zonder bewee-
ging. IL 213.

Mikroskoc^pen. Manier om
kleine Vergrootgiaasjes

voor dezelven te vervaar-

digen. V. 479, enz. Om
deTerugkaatzende Spiegelt-

jes daar toe te m.iaken. 498.
enz.

Milanen. Getal des Volks al-

daar II. 514.

Müiaris. Zie Purperkoorts of

Geeidpuiftjes.

Millefoliwn. Deszelfs dienfl;

tegen de Aambeijcn. VIII.

527-

Milt. Aanmerkingen over der-

zelver grootte, il. 95.

M'ltzugt onderfcheiden van de
Zwarte Ziekte. III. 434.

Mineraale Gee-il (De zoge-

naamde) der Staalwateren

,

t fchynt enkel Lugt te zyn.

HL 1-48.

Mineraalen of Aard- enBerg-

flofFen. Nieuw Samenftel
of fchikking derzelven
VUL 389. Verdeeling. 391.
De Aarden. 392, Kley Ge-
llagt. 393. Zanden. 398.
Mergel en Kalk-Aarde. 399.
Èrandbaare Aarden, ofZwa-
velftofFen. 401. iVletaalifche

en half-Metaalifche Aarden.
402.Steenen, 403. Verfleen-
de Zaaken. /^o.\.

Minorka. Waarneemingen van
de giootile Hitte aldaar, in

verfcheide jaarcn. IV. 459.
yJajiiek.

Miskraam is een gevolg der
Kinderpokjes in Zwangere
Vrouwen. II. 361 , 36e,
üitdryvingof Afhaaling dér
Nageboorte in dezelve. VI.

494—498.
Miswyzing van 't Ivompas.
Grove misflagen van M.
Semeyks, in die te willen

bepaalen. IX. 262. Het-
Onderzoek daar van aauge-

preezen. 1.447—454- Voor-
ftel om door dezelve hèc

Ooft en Welt te vinden.

IV. 484. Aanmerking op
de nieuwe Kaarten van die

Miswyzing. 486. De Ver-
andering is zeer onregel-

maatig. 489. In hoe verre

zytothec oogmerk zou kun-

nen dienen. 492. Tafel

der Miswyzing in de meeft
bevaren Zee-en , op den te-

gcnwoordigtn tyd. VI. 448.
enz. Verandering te Parys.

457-
Miswyzing der Magnetifche=-

Naaide op verfcheide plaat»

fen in SilJerie. VIL 453.
Miswyzingen in de Noorder-

Oceaau. VI. 458.
Mo*-
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Mocba, in Arabic. Groote
Hitte aldaar X. 343.

Modderkruiper. Etn foortvan
Vifch. X. 513.

Moeder. De kragt van haare
Verbeeldinge Qp de Vriigt

ontkend. X. 455, enz.

Moedervlakken of Tekens
en andere Wanrtnitigheden
van de Vrugt, worden ten
onregte aan de Verbeeldin-
ge van de Moeder toege-

fchreeven. X. 479. enz.
Dezelven ontftaan uit eenige
Ongefteldheid in het Kind
zelf, of door iiiterlyk ge-

weld , enz. 490, enz.

Moeskruiden hoe te kooken.
IX. 579-

Müi.BegraavingderzeI\7e iseen

aardig Verfchynzel der Na-
tuure I 49. By welke ge-
legenheid ontdekt. 50, $6.

Leevenswyze der Mollen.

53. Doode Mollen worden
zelden door 't Wild Gedier-
te verflonden. 57. Zekere
Torren zyn 'er, diehetLyk
van de Molonder de Aarde
werken. 58. Een enkele Tor
is in ftaat om eenenMolte
begraaven. 73.

Molenaar (een Vifch dus ge-

genaamd) is Jonge Wyting
I- 153. 328.

Momiën der Egyptenaaren.
Aanmerkingen over derzel-
ver Omzwagteling; IV. ir.

over de StofFe daar zy me-
de gebalzemd zyn. 14. Graf-
fteden der Momiën, IX.
473.

Monkje (zeldzaam) befchree-
ven en afgebeeld: IX. 214,
enz. 't Huisgebragt toteen
foort yan Likkjeüs. 220.
5^. Deel.

Le Monnter, De.czelfs Proe-
ven over deElektrifiteitder
Lugt, II. 242. eerft geno-
men in Donderbuijen : 245
•r—252. toen met enkele
overdryvende Wolken: 253.
eindelyic zelfs met de aller-

helderlle Lugt. 255, Befluit
daar uit opgemaakt. 257.
Die Proefneeming ver-
klaard. VI. 213.

Monnikskap. DeWortel doodt
de Luizen van 't Vee. lU,
402. Dit Kruid tot een Ge-
neesmiddel aangepreezen,
VIII. SS3.

MoNTAiNE en DoDsoN. Hun.
ne Tafels der Miswyzingen
van 't Kompas in 't jaaf

1756, met het verfchil in
twaalf Jaaren. VI. 448 , enz.
Gebruik dier Tafelen. 454.

MoNTAMY. (de) Middelen
om 't Goud van 't Verguld-
zei te behouden, doorhem
voorgerteld, IV. 97—180.
Zyn Berigt, aangaande een
nieuwe Manier, om de Be-
reiding van Staal, die men
Crocus Martis noemt, te
maaken. VIII. 267, enz.

MoNTET. Zyn Waarneemin-
gen omtrent hetbroeijenen
verbranden der Wolleri
Stoffen , voor dat zy zyn
fchoon gemaakt. VUL 95.
Zyn Vertoog over het maa-
ken van de Tournefol iij

Vrankryk. IX, 271.
Mnntreuil. (Vrugt baarheid van

de Tui"en te) V. 426, enz.,

OpkomO: en vordering van
de Tuinierkonfl: aldaar. VI,
149.

MoRAND. Vergelyking van zy.,

n.e Qperstiën van Oogjig-
Pp 3 ting:
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^Jng met die van andere

Franlche Heelkundigen. IV.

87— 95. Zyn Verhaal tve-

geus de uitwerking van de

Lorken- of Eiken Zwam.
VII. 207.

Morel. Wagrneemingen van
hem , in 't Ontléeden van

Menfchelyke. Lighaamen.
IV. :,82-r39i-

Morton. Zyn Berigt wegens
de Géneezingeener Koorts,

die voor de Kina niet wy-
ken wilde, VI. 329.

Mos kan in plaats van Aarde
dienen tot het groeijen der

Planten. UI. 36. Welke
«n boe te gebruiken. 38.

De Planten tieren 'er beter

in dan in Aarde. 39, 70.

Vergelyking ten opzfgt van
gezaaide Graanen'; 42. ten

opzigt van geplante Wyu-
gaard-Stekken. 59. Zy belep

de uitdrooging. 64. Waar-
heemingen daar omtrent
noodig'. 71. Böomen, in

^os alleen geplant , draa.

gen fchoone Vrugten. 71.

Lolplanten willen 'er by-

zonder in voort. 71. De
Planten worden 'er grooter

in dan natuurlyk. 73.

Moskou. Berigt aangaande de
• 'oprigting van een Keizerlyk

Kinderhuis en Kraam- Hos-
pitaal aldaar, X. 143.

Moskovie. Getal des Volks
in dat Ryk nader onder-

zogt. II. 508—510.
Motten. Middelen om die te

dooden. VIII. 17, 20. De
Kamfer- Rook is beft.22. Op
wat tyd van 't jaar. 23.

Moublet. ZyneWaarneeming
vaa de zcl4zaame Toeval-

lep eenei- Buil<wonde, die

in 't eerfl: gering fcheen.,

doch daar na doodelyli

wierdt. IV. 395. Aanmer-
kingen daar omtrent. 404.

Muggen. Derzclver paaring,

v/aargenomcn. VII. 56, 60.

Aanmerkingen daar om-
trent. 64. Middel om zege-
makkelyk uit de Landwo»
ningen te verdryvcn. VIII.

15-

Mufiek-Konfl: der hedendaag-
fche Grieken. IX. 10.

Muskus- enCinaber- Poejers.

Hoedanig die te bereiden.

I 559-
Musku5-Tof= Welke. I. 8q.

MUSSCHI-NÜROEK. (P. VANjHoe
de Aantrekking der Lighaa-

men door hem verfiaan eri

uitgelegd worde, I. 303,307.
312. Zyn gezegde ten op-

zigt van de genen die de

Drukking door een fyne

VFoeiltot ftelien de oorzaak

te zyn van de nadering der

Lighaamen aan elkander.

403. Nieuwe Giffing van
hem en andere Geleerden ,

over de Aantrekking- Kragt.

429. Dezelve eenigermaate

verdedigd. 432. Proefnee-

mingen met deszelfs Elek-

tiikaale Fles, door Feank-
l,iN te Pbiladetpbia in 't

werk gefield. 599— 606.

Zeldzaame Eikenfchnppeq

van deeze Fles ontdekt.

59Ö—599 Oorzaak van den
Schok ofStoot in 't Lighaam.

van den genen die aan 't

Koperdraad raakj. 599.627.
Zyn gedagten over 't zien

der Voorwerpen met etq

of met beide Oogen, VI.

55Ï-
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55T, met dievan LF. Clerc
Dvereengebj-agt. 557. Zyn
Gevoeleu ontrent de Oor-
zaak van de blaauwe kleur

der Liigt. VIII. 474- ylant.

Mylen. (Spaanfche) Beden-

kingen wegens derzelver

iangte. III. 192, ips.^a?!-

tek. Verbetering daar om-
trent.

Mynen vanSteenzQut byKra-
kaw in Poolen. Vlll. 277,

Haar diepte; 278. uitge-

ftreklheid. aSo. Veelheid

van Zout, welke zy uitle-

veren. 284.
N.

Nageboorte. Derzelver af-

fcheiding kan geen oorzaak

van de Ween zyn. IV. 262,

Nieuwe Manier om de

Kraamvrouwen v^n dezelve

te vt-rloflen. VI. 471 , enz.

Nagelbloemcn. (wilde) Kan-
ker in dezelven waargeno-

men. VJl. 240.

Nagelkruid, (G«m.)De Wor-
tel bewaart het Bier. III.

402.
Nagtec^aal.ZynEigenfchappen.

V. 53.

Napellus. Zie Monnikskap-
pen.

Napels. Bedenking over 't ge-

tal des Volks in die Stad.

II. 514.

|iïASMYTH. (Dokt. James) Zyn
Brief wegens een zeldzaam
Zee Schepzel. X. 355.

^atnm. Een Zout tot de op-

drooging der Lyken in È-

gypte gebruikt. IV. 4. Welk
een Zout het zy.

Natuur (De) doet niets te ver-

geeffch. II. 450.
IJatuurlyk Samenftel d^r Vo*

X. Deel.

gelen , volgens den Heef
LiNNEus. V. 154—206.

Neetaria der Bloemen. Wat?
VII. 99. Hoe geformeerd
worden? 76. Zy zyn nier

niet in alle Bloemen zigt-

baar. 80. Zyn in de Graa-
nen de Zitplaats van de Kan-
ker. 231, 241, 253.

Neebham. (T. ) Zyn Berigt

wegens een Artificieele As-
belt of Pluira- Aluin. VIII.

J42. Zyn befchryving van
de Concba Anatifera. II,

579. 581, enz. Een klein-

der foort van hem ook,
doch ten onregte , dus ge-

genaamd, 587, 588. Aant.
Negerin, Zcldzaame verande-

ring van Kleur in dezelve,

VI. iiö.

Nenenhahn. (Dr. Kar. Lo«
dewyk) Zyn Aanmerkingen
omtrent de befchryving vau
de Spaanfche Souda en der.-

zelver nuttigheid. VUL
405, enz.

Netvlies. Het Brandpunt det

Lichtftraaien valt op 't zel-

ve niet. IX. 106. Aantek.

Neus, Kankreus Gezwel daar

aan, gelukkig weggenomen
en genezen. 111. 135.

Neuswormei) in de Paarden,

Middelen daar Legen, VIII.

207, 233.
NEW?:ASTLE(Hertog van)Aan-

merkingen omtrent zyn
Werk over den Gang der
Paarden, VIL 464,

NKWTON.Zyne uitdrukkingen

ten opzigi van de Aantrek-
king der Lighaamen door
^en Heer Hollman voor
dubbelzinnig uitgemaakt. I.

38 , 41 , 42, Dezelven ver-

Pp 4 klaard
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jilaard en zyn Gevoelen ver-

dedigd door den Heer Mac
Laurin. 422. Koleureri

door ' drukkint: van twee
Glazen Oppervlakten van

hem voortgebragt. 105,1 15.

Oorzaak daar van doorhem
óhderfteld. 116, Zyn Stel-

linge ten opzigt van deon-
veranderlyklieid des Lichts,

bevestigd. 125. Newtons
Gevoelen wegens de Ko-
meétén en derzelver Staar-

ten.' H. 499, 500. Zyn Ver-
klaaring van de oorzaak der

Witheid van eenige Metaa-
leri. IIL 547. Zyn denk-
beeld wegens de grootte van
Babyion. 571, Zyne Uit-

vinding tbt vérbetering

der Voorwerpglazen niet

J)raktil;abel bevonden. V.

556, 558. Proeven uitdes-

zelfs Gezigtkunde nagedaan
én voortgezet. yJIL 236,
ènz.

l^IicfiOLLs. e Frank) Zyne
Waarnéeininge omtrent de
gcfteldhéid yan het Lyk van
wyien George den IL', Ko-
ning van Groot Brittannié.

lx. 352, enz.

mielle. Zie Kanker in het
' Koort.
Nit'yum 'of Salpeter der Ou-

• den, was bekwaam ofm inet

Zand Glas te maaken. L"

Ï8p. Zie Salpeter.

Noli me tangere. Dus wordt
. de Kanker der Oogleden en
der nabuurige Deelen ge-

hoeind. IIL 124.

JnTclLet. (Abt) Kort Begrip
1' ^an deszelfs Hrieven aa(n-

gaande de Elektriciteit.'!.

öiiJ—Ö40. Zyne Waainee-
- f.- ......

mingen omtrent het Vuii-

ren van 't Zeewater , by
nagt, ter toets gebragt. VI,

407—427. Zyn Onderzoek
riaar de Middelen om heg
gebruik van Ys te vervullen j

wanneer hetzelve ont-

breekt. VIIL lor. ZynBe-
rigt van eenige Cyzonder-
hcden raakende een 0!y-
phant, die eenige Jaaren te

Napels heeft geleefd. 253,
enz. Zyne Proefneemingen
omtrent de 'Elektriciteit der
Zyden en"Wblieh Stoffen,

en de fterke aankleeving,

die dexelve veroorzaakt.

IX. 509, enz. Brief van den
Heer de Romas aan hem ,

wègèns den Elektrikaalen

Vlieger. X. 69. Zyn Etek-

trometer ondienftig bevon-
den. 172. Zyne Proe-
ven, omtrent de bevorde-
t-ing van den Groey der
|*lantgewa(ren door het E.
lektrizeeren , onderzogt.

171, 178, iSr, 184-

Noord-Amerika. Zeldzaam
ZeeSchepzel , in de Baay
van St. Laurens opgehaald.

X. 355, enz.

Noorden 'Wind. Reden, daC
dezelve fomtyds zulk een
Vinnige Koude aanbrengt.

IIL 525.
Noorderlicht. Deszelfs oor»

' fprong verklaard. II. 158.

Nooten worden gebruikt onx
' Ganzen , Kalkoenen , enz.*

vet te maaken IV. 356. Een
menigte Okkcrnooten aan
een Kalkoen ingegeven, die?

aftemaal verteerd' werden.'

356.

NotO'OaJlropus. Een Geflagtr

van
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van Zee-Krabben aldus ge-

hajimd. X- i)9, enz.

Nova Brütannia. Bedenkin-
' gen noopensdeszelfs legging

in de Kaarten. III. 195.

NuGENT Geneesheer te ]3ath.

Deszelfs Verhaal van eene

gelukkige Geneezing der

Watervrees in eenVrouws-
perfoon, die van een dol-

len Hond gebeten was ge-

weeft. I. 551—575-
Nyl. Derzelver Overftroo-

ming. IX. 463. Nylmeeter
befchreeven. 452. Het vaa-

ren in de Nylfchepen. 469.
O.

f\Bfervatoriums van Londen
^^ en Parys. Het Verfchil

van derzelver Lengte is

niet met genoegzaame ze-

kerheid en naauwkeurig-
heid bepaald. X. 60, 62.

Qculi Cancrorum. Zie Kreefts-

Oogeh.
Oijevaaren. Onderzoek waar

dezelven overwinteren. lI-

260, enz. DemeefteSchry-
vers (tellen dat zy, in den
Herfft, Zuidwaards vertrek-

ken , 't zy naar Afie of A-
frika. 261— 265. Twyfelag-
tigheid van debewyzendien
aangaande. 266-—27x.iVer-
nioedens dat zy zig gelyk

de Zwaluwen, by Winter,
elders onder 't water ver-

bergen. 273^277. Onder-
vindingen die zulks fchynen
te bevestigen. '27^—281.
Zy zyn in Turkye zeer ge-
agt. IX. 24.

Ok'tant. Deszelfs naauwkeu-
' righeid onderzogc, iV. 498.
Manier om het te juiften:

Soj. om het te gebruiken
Xü Deel.

tot het waarneemen van dei^

afftand tuflcben de Maail
en eene Ster, 509. ook var»

dien tuffchen de Maan en
de Zon. 511, enz. HctzèU
ve door middel vaneen Ar-
tificeelen Horizon, tot eeii

algemeen gebruik bekwaam
gemaakt. VlIL 142, enz.

Oliger jAcoBffias. Zyn ón-
naauwkeurigheid in de Kik-
vorfchen. V. 310, 312.

Oliphant, die eenige Jaaren
te Napels geleefd heeft. Be-^

rigt daar van. VIH. 253,
enz. Zyn Gulzigheid, 257.'
Hartstoaten, 259. Ziekten.
260. OÜphants Gebeenten
worden in Groot Brittannie
fomtyds uit den grond ge-<

dolven. I, 217.

Olmeboom. Deszelfs In fok-
ten. II. 420.

Omloopstyden van verfcheide
Komeeten. door N. Struick
ontdekt.. IV. 295.

Omtrek van een Rond. Des»
zelfs na'afte reden tot 'dé

middellyn fn getallen, on-
derzogt. VIL 122—137.

Ontleed- en Geneeskundige
Waarneem ingeu van

J. Fr.
ScREFjiEHus. I. 281—290. '•

Ontleeding van 'Menfchelyke
Lighaamen. Byzonderhedeu
daar in waaigenomen. |V,
382—391.

-r—— "
rfer Dieren, Nuttig*

~ beid derzelve. V. 298.
Ontwrichtingen van ^en

Schouder. Verbeterd Werk '

tuig tot derzelver herftel.

ling befchreeven en afge-
beeld. IV. 574— SÖ^S.

Ontzwagteling der Deelcn ïs

eigentlyk dat gene waar in
Fp 5

•

'de
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de yooi'Ueeling der Die-

ren beftaat. IX. 191.

Dnweders-Wolk is een groote
Elektrikaale - Klomp. 1. 634.
Zulke Wolken zyn Ilerkgc-

eiektrizecrd. 11. 247.

jOog. Deszelfs afftaiui van de
Voorwerpen, om onder-

fcheidelylc te zien, ondtT-

'Zügt door verfcheide Proe-

ven. II. 105, enz. Verfcbil

daar omtrent naar dederk-
x.e of afdand van het Licht.

III , 113, 116.

posappel. Deszelfs Werktttig-

lyk Geflei befchreeven. IV.

i6t>.'t Gcmeene Denkbeeld
van zyne Verwyding Aveder-

legd. 174. De waare oor-

zaak daar van aangetoond.

184.

Pogen. Verdiiiftering derzel-

ven genezen onder 't ge-

bruik van de Cicuta.V.^ój.
pf de Ziel de indriikking

ontvangt van de Beelden
der Voorwerpen , die in

pen of in beiden getekend

zyn. Proefneemingen daar

omtrent. VI. 244, enz. 't

Schyntdat een zelfde Voor-
werp maar in één Oog een
kragtige aandoening maake.

5S().Bewysdaarvan,552,568.

^o dat het ééne Oog ten

ppzigt van Voorwerpen

,

welker Beelden op overeen
komltige deelen der Net-
vliezen vallen , onwerkzaam
^n als in rufte is. 571. En
^ic zou de reden zyn , dat

wy, met de beide Oogeq
te gelyk , de Voorwerpen
enkeld zien. 543.

Oogleden, Kr.nkreufe Gezwel-
len aan dezelven hoe tebe-

Jiaadelen. 111. 130, enz*

Oogligting.De nederdrukkfng
Biet de Naald , verworpen.
IV. 72. De uixhaaling van
't Kryflallyn aangepreezen.

74. Verfcheide Werktuigen
daar toe voorgetteld ge-

weefi:. 71. Eerile in 't werk-
freilingderzelve. 75, Manier
van Dai/iel. 76. Derzelver
Verbetering door andere

Werktuigen te gebruiken.

79. Uitilag der Operatien

van SfiARP. 80, Het Werk-
tuig van PoYET befchree-

ven. 85. Vergtlyking der

OperatiSn van Morand ,

pA FAYK.enPoYET, ender-

zelven Uitilag met die van
SiiARp. 87—95. Manier, van
WiNSEL te Amflerdam en
in andere Nederlandfche
Steden gepraktizeerd. 96.

Aantek.
- in de genen die

met de Staar geboren zyn.

IX. i6 , enz. Dezelve ver-

oorzaakt groote blydfchap

in de Patiënt. 97. Zonder-

iinge Aanmerkingen om-
trent zyn manier van Zien.

91— 106. Verfcheide Voor-
beelden van Ooglichtingen,

in welken het Kryflallyn

niet verduiilerd was. I^.

370, enz.

Oor. (Het uitwendig) ont-

breekt aan alle Kruipende
Dieren. V. 342.

Ooit en Weit. Voorgemelde
Manieren om 't zelve te vin-

den, onvolkomen. IV. 4Ö3
—492. Bekendmaaking dien

aangaande. 493. Hoe men
het door Waarneemingen
aan de Maan kan doen. Zie

Lengte.
Opaa-
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Opaalen. Derzelver Koleur^n

en verfchillende foorten.

IV. 125.

Opiuifi. Deszelfs uitwerkingen

in 't Menfchelyk Lighaam.
!• 319» 323. Hetzelve in

groote veelheid tot Genee-

zing van de Watervrees in-

gegeven en gebruikt. 559,
5(5i

, 563. Deszelfs Uitwer-

kingen zyn in byzondere
Menfchen verfchillende, IV.

271. Zonderlinge Voorbeel-

den. 272. Het is niet dien-

flig tegen de Dolheid. 275.
Enkel uitwendig opgelegd
zynde kan het Ylhoofdig-
heid verwekken. 276. Proef-

neemingen met Opium aari

Honden in te geeven , in

een verbaazende veelheid-

278. Hun in tefpuiten.enz.

279.
Oppervlakten der Lighaamen,
ruuw of gepolyft, hebben
verfchillende Verrnogens
ten opzigt van de Elektri-

citeit, zo wel als van 't

Licht en Vuur. VI. 206.

Opftopping van 't Wateren.
Nieuw Inftruinent daar te-

gen. IX. 556, enz.

Opftyging. Zwaare Toevallen

van dezelve I befchreeven.

IV. 160. Middelen daar te-

gen. 163-

Qrbis nuricatus.Egel ofPenne-
Vifch. Hoe diezigin 't Wa-
ter opheft en zinkt. II. 217.

Ptters. Welke Dieren. II. 61,

62. Konft om dezelve lee-

vendig te vangen. 63. Hoe
ze tam te maaken. 65. Hoe
op den Vifchvangftafterig-

ten. 67.

OVELGUHN. (Dokt. R.FkID.)

X- Deel.

Deszelfs Waarneemingen
Qver 't gebruik en misbruik:

van de Tgbak : de Kies of
Tandpyn. VIII. 129, enz.

pverkorftingen der Carlsbad-
Watcren in lioheme. V.
549.

Overftrooming der Rivieren.
Haare oorzaaken. VI. 189,
192. Hulpmiddelen. 194 ,

enz.

P.

P attpenhoüt,(Euonymus)waa^
toe dienflig. 111. 398.

Paard, in 't Water vallende,
hoe het zig redden kan. I.

266, 267. Hoe het daar iri

voortloopende zwemt. 269i
270. Ryden te Paard. Des-
zelfs nuttigheid ondepqgt,
VI. 499-5ÏI- " "'

'.

Pfiarden. Derzelver Gang,
Werktuiglyk befchouwj.
Vil. 463. enz. De Stap.

471. De Draf. 480. De Tel.

485. De Galop. 490. Theo-
rie van BoRELLi daar on^-

trent wederlegd. 503.
Onderzoek naar ee-

nige Ziekten derzeiven

,

afhangelyk van Wormen.
VIII. 196. Voorbeeld daar
van, en Middelen tot Ge-
neezing aangewend. 204,
enz.

de Rykdom der A-
rabieren. IX. 460.— Een zonderlinge
Ziekte of Kwaal derzeiven

onderzogt. X. 318. Manier
van Behandelingen Genees-
middelen. 321, enz.

Paaiing der Kikvorfchen en
Padden. VII. 31 , 54. Die
der Muggen. 63. Die van
het Haft ofOever Aas. 271.

" Paarl
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Faarl op 't Oog Welk ge-

brek. VIII. 358.
Pad (leevende; ia Steen ge-

vonden. Beiigt d;jar van.

Vlll. 506.

Padden. Derzelver Gehoor-
tuig onderzogt. V.- 317.
Ve^fchü met de Kikvor-
fchen. 319, 321. Manier
van Voortteeiingderzelvén.

VII. 54. De Jongen voor
Vifchjes gegeten. 55.

Paddefleenen. (Bufonitie) Dus
worden de Tanden vanden
Zeewolf (Lupus marinus)
oneigentlyk genoemd. I.

2)6.

Palucci. Werktuig door hem
tot de Oogligting vooige
tteld. IV. 78.

Du Pan. Zyn bewyzen voor
de nuttigheid van de Graa-

nen te droogen. VII. 528.

Panther-Steen befchreeven.

IV. 125.

Papier, 'in Water geweekt,
kan dienenom Géwaffen te

doen groeijen. UI. 72. Het
vertoont zig helderer door
de beide Oogenals mvtééo
Oog gezien. De reden daar

Van verklaard, X. 247,
Papiaiaanfche Kookpot be-

fchreeven. IX. 576. Dezel-

ve is nuttig in de Keuken.

577.
Parij' (Ambrosius) Stelt drie
' foorten van Wryvingen. JII.

447. Gelukkige uitwerking

daar van door hem bevon-
den. 453.

PareJ{s,mt hetKolyk vanPoi-
' tou ontllaande , is niec ligt

te vcrklaarcn : II 607. hoc
te geneezén. 612. De ver-

andering van Klimaat voert

zulks fomtyds alleen uit.

607. De Geneezing is dik-

wils byna onmoi^elyk. 611.
ParnaffGras. De Bloem waar

toe dienftig. III, 399,
Parsons. Zyn Aanmerkingen
wegens htt Schilderen op
Wafch hy de Ouden. III.

459- Zyn Brief aan deKo-
ninglyke Sociëteit van Lon-
den , wegens een zogenaam-
de Hermaphrodiet.IX. 331.

Parys. Waarfchynlyke begroo-
ting van 't getal der Men-
fchen aldaar. II. 511. Grob-
te Hi'te aldaar in 't jaar

1757. IV. bl. 460. Ziekten

da;'.r uit gefprooten. 461.

Patin (Chaulf.s) heeft over

deTurfgefchieeven.X, 218.

Peezen , zó in Menfchen als

in Beeften , Gevoelloos. "I.

513. Derzelver Ongevoelig-
heid blykbaarultverfcheide

Waarneemingen. VIII. 181.

Derzelver Kwetzuuren ver-

eifchen de Hechting niét.

IX. 74.

Peil tot de Lugtpomp uitge-

vonden. IX. 12Ó.

Peissonkl. (J. A.) ZyneWaar-
neeming omtrent een klei-

ne doch zonderlinge Aard-

beeving op Guadaloupe.lV.

615, enz. Zyne Ontdek-
king omtrent de Wormen,
die in de Sppnfen huisves-

ten. 627, enz.

Penne-Viich. Een foort van
Bagre. X. 514.

Peper. Gedaante van deszelfs
' Zouten, afgebeeld en be-

fchreeven. IV, 313.

PüQUEULT. Zyn Waarneeming
van eene Beenplaat in de'

Êorft. IV. 392.
Per^
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i'erfik-Boomen. Vertoog over
dérzelver Behandeling, tot

' het draagen van veel Vrugt.

V. 424., enz. Piaat/ing der

Muuren. 427. Bedekking

met Afdakjes van boven
voor de Ryp. 428. iVfwee-

ring van den Wind, door

Stroomatten. 430.Voorzig-

tigheld in 't vaftmaaken der

Looten 432. Kundigheid

in de Zomerfnöcijing. 434.

In het afneeraender Scheu-

len, 438. Het Toppen deugt

riet. 441. Welke Takken
men behoort te laaten bly-

ven ? 445.
Perflken tegen Muuren te tee-

len. Oorfprong van die Uit-

vinding, te Montreuil, VI.

ISÖ;
Perfpiratie,(Vefhinderingder)

een voóinaanve oorzaak van

't Kölyk van Poitou.11,

603.

Perspomp met de Lugtporap

fainengevoegd. IX. 123.

Petersburg. ( Waarneem ingcn

omtrent de zwaare Koude

,

te) in de Winter van 1759
én 1760. VI. 67— 7.3. 7<5.

De Koude aldaai'door Konft

Verkieegen doet de Kwik
bevriezen. 8r, 84. Nader
Berigt aangaande de bevrie-

zing van 't Kwikzilver al-

daar, in 'tvoorlle dcsjaars

1760. VII. 551—562-
Fetsrsburg. (AkaJeinie van)

Een Vraagiluk door dezel-

ve opgegeven, beantwoorJ.

X. 455, enz.

Petit. Wryvingen door hem
aangepreezen tegen de Ge-
wrigtsverllyving. III. 452.
Hy heeft eertt het Kryftal-

X\ D-EEt.

lyn uitgehaald. IV. 75.7.yn

Ghijjocomiuin verbeterd
door ÜLHooRN. 575. Na-
dere verbetering en blyken
van derzelver nuttig gebruik
in de Ontwrichtingen vaA
den Schouder. 576, enz,

Feiuntfe. Onderzoek wat dit

vriór een StofFe zy?IL 227,

23 ^ 232.

Pi.rssofjEL. (Dr J.A.) Zynè
Waarneemingen omtrent de

, Purper-Slak, op 't Eiland

Cuadaloupe. V. 538, enz..
—

.

• Konful van Vrank-
ryk te Smyrna , ''.heeft zyne
Waarneemingen Over de
Koraalen aan zyn Broeder,

den Doktor Peyssonei-,

medegedeeld. IX. 3.

Pfann. (Dv.) Zyne Waarnee-
niingen omtrent den doode-
lykcn Waafem vangloeijen-

de Kolen. Vil. 393—402.'

Philip. (Dr.) Zyn Aanmer-
kingen over het inwendig
gebruik van Vergiftige Kiiiir-

den. Vlll. 544 , enz.

Pboladss. Rotsagtig Gebergte
van dezelven doorboord ge-
vonden. IV. 624'.

PhosphoriekeStof de oorzaak"

vaii het Vuuren der Zee."

VII. 260, 265, 267. jlani,'

Pbospborus. Deszelfs aart. Vi.'

424", De Fbofpborns van
Bononie , is waarfchynly'k

een verfteend Zee-Schepzel

of Worm. VII. i'di.
-

—

• (Natuurlyke) X. 32^.
Zy heeft plaats niet alleen

rn bottende , maar zelfs in

levendige Viflcben. Proef-

Iieemingen daar omtrent.

329. enz. De Zee-Vifch

glimt: de Vifcb van Zöèt
Was
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Water niet. 330. Waarnee-
mingen in rottend Vleefch.

333. Dergelyk Verfcliynzei

_dooreenL,yk ontllaan. 334.
Pt3RAC. Deszelfs Vertoog o-

ver het misbruik der Hecli-

tingen in de Heelkonft.

Vlll. 577, enz. Vervolg
daar van. IX. 63 , enz.

PiCARD. Aanmerkingen op zy--

re Waarneemingen vanden
Staart desKomeeis van 1682.

j^V. 393
rieramieden. (Egyptifche)

Derzelver gefteldheid. IX.

456 Degroote is moeielyk
tot aan den top te beklim-
men. 457, 469.

PiHL. (Dr. Johan) Deszelfs

Berigt wegens eenleevende
Pad in fteen gevonden, enz,

,
VIII. 506, enz.

Pilatus-Vifchje
,

(^Blemiius)

baart levendige Jongen. I.

151. Deszelfs Geflagtelyke

^ Kenmerken. 329.
riNGRii' DeWegen van eenigé

doorKomeetentienibepaald.

V. 400, enz. Dito van ee-

iiige oude Komeeten. VII.

455— 458. Ook van denWeg
des Komeets van 1764. X.
504-

Tipa of Pipal. Deszelfs His-

,, tcrie opgehelderd. IX. 350.
'PiPELET. Zyn Waarneeming

omtrent een Buiksw^ond.

.
VIII. 8U5.

Pis van Perfoonen, dieKalk-
water drinken , ontbindt

een Steen, daar in gelegd,

allengs. V. 536. Zo ook de
Pis der genen die Carlsbad-

Water drinken. 537.
PiVATi. Zyne Proeven, om-

,trent de vermeerdering van

de Uitwaafeming der Plan-
ten door hetEIektrlzeeren,
X. 171. Dezelven gaan ten
opzigt van de Reuk der
llloemen niet door. 185.

Placenta. Zie Volger of Na-
geboorte.

Planchon. (Dr.) Deszelfs
Vertoog over de fchadelyk-
heid van 't Zaad van Bil-

femkruid. VIII. 557, enz.
Plant- of Boomluizen. {Puce-

rons) Denkbeeld dat zy Her-
mapbrodieten zouden zyn.V.
257. Mannetjes daar onder
ontdekt. 258. Haare Paa-
ring waargenomen. 260. Zy
baaren in de Zomer lee-

vendige Jongen , maar in

de HerfO; leggen zy Eijert'

jes. 262. Zy vermenigvul-
digen zig in de Zomer
2onder paaring. 257. De
tVyfjes en Mannetjes zyn
met en zonder Wieken.202.
Zy teelen voort zonder on-
derlinge vermenging of paa-
ring. III. 335. Wormen daar
op aazende. IV. 221.

Plantaartig. (Zoöphytön) Wat
onder dien naam begreepen
worde. 1. 380. Plantaartige

Wormen. II. 285.

PlantgewalTen. Rangfchikkinj
derzelven volgens Linn;eus.
Twee- Mannetjes- II. 414 j

Drie-Mannetje.«i- 415,' Vier-

417; Vyf- 418,* Zes- 422;;

Zeven- Agt- 423; Tien-,*

424; Twaaif-425 ; Twintig-

426, en Veel -Mannetjes»
Planten. 431. Twee mach-
tige 432 , en vier machtige
Planten. 434. Rechte-Broe-
der en Halve Broeder- 435;'

Veel.Gezallers 436 en Zwa-
ger-
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ger-Planten. 437. Eenhui-

zige44o;Tweehuizige. 446.
Veelvoudiger.Echt , 449 en

Heimelyker - Echt- Planten.

450»
Planten. Derzelver Slaap.

Wat? V. I. Waarneem in-

gen daar omtrent. 2, 3.

Lyft der Planten, welker

Bloemen op zekere gezette

tydeh van den dag, opefi

en toe gaan, 6—17.
. —' ( Welke) meefl voor-

zien zyn met Infekten? II.

450. Aanwyzing van 'tnut-

• tig gebruik van eenigen Jer-

zelven. III. 397—404.
•i- (inlandfche) tot

Leertouwen bekwaam Op-
telling derzelven. IV. 434
—440.

i-
•

'— Proefneemingeii o-

ver deizelver groeijing in

andere StofFen dan Aarde.
III. 36. In Mos met Graa-
iien , Erwten en Snyboonen,

- 38. Vergelyking der Üit-

komfr. 42. Waarneemingen
daar omtrent. 45—48. —

^

In Spons. Vergelyking der

tJitkomft met die van 't ge-

zaaide in de Mos. 52. Dag
regifter vanProefneemingen
op Wyngaard-Stekken. 59.
Aanmerkingen daar om-
trent. 64. — In fFater al-

leen.65. Aanmerkingen daar
op. 68. Vervolg der Proef-
rteemingen en Uitflag daar
van. 71. Ook in Zaagsel

,

Run, Wol, Kalk en andere
Stoffen. 73. Verandering

-' 'irt derzelver hoedanigheden
naar 't verfchil van den
Grond. IV. 193. Derzelver
Reak fchyntgeen Soortelyk

X. Pjkel.

ondeffcheid te maakeö.ièS/

Planten. Onderzoek of dezel-

ven allen een zelfde of ie-

der Soort een veifchillend

Voedzel uit den Grond haa-
ien, VI. 159, enz. Hetder-
fte is waarfchynlykft. 163.

Proefneeming om het tebe-'

wyzen. 166. TegenWerpin-
gen opgeloft. 167, enz. Ge-
volgtrekkingen. 172:. Ver-
fchil der Planten. i7'3. Der-
zelver Mergagtige zülffl'an*

digheid formeert hetVit)u-

welyke Zaad , deSchorsag-
tige het Mannelyke Stof of
Stuifmeel der Bloemen. IX/

. 50.
. ,

•

i*;

—

' Proefneemlngen oni

derzelver groey, doormid-
del van het Elektrizeeren-,

te bevorderen. X 170, énz.

Werktuig daar toe gebruikt.

Ï74. Uitflag twyfelagtig.

1 84. Tafel der aangroeijing.

187. Zy kunnenTurf voort-

brengen, zo wel als Meft.
231. Onderzoek van 't

gebruik der Bladen in dei:el-

ve. 34$, enz.

Platerus ftett twee ^ooheir
van Lintworm. UI. 336.

Platina delPinto. Wat dit be-

tekent. III. 533. Derzelver
Ontdekking of bekendwor-
ding in Europa. 527. Haa-
re Eigenfchappen onder-

20gt. 5:28, enz. Met Goud
gemengd zynde is zlynatfuw-

lyks te ontdekken, veel
minder daar af te fcheiden.

'531. Zy is in 't Vuur byOa
fmeltbaar , dan door,'by-

voeging van een weinig Rot-
tckriiid, 554. of met gely^

fee
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kedeelen van andere Metaa-
ien. 536. Haare AUieerzels

zyn altyd foortetyk ligt er,

dan zy, volgens de reden,

behoorden te zyn. 537. Dit

Metaal kan dienen om Ko-
per, Yzer en Zilver, voor
't roeflen en beflaan door
de Lugt, tebfcwaaren.fS!;).

Het fchynt maar een onvol-

tooid Goud te_zyn: 540,
542. of ook miilchien door
l)ymengin|^ van eene vreem-
de StolFc verbasterd. 547.

. Het Zwavelagcig Beginzti,

dat het Goud zyne koleur

geeft, fchynt 'er in te ont-

, brecken. 550, 551.
pleifier, onder Glas gefraol-

,
ten , maakt hetzelve als

.! Porfelein. II, 232.

PLiNius. Zyn Beiigt, wegers
het Schilderen der Ouden
^aiet gebrand Wafch , nage-

volgd en overwoogen. III.

, 455—4S9.
Plompen, Nympbtea. Gebruik

der Bladen. 111. 402.

Pluim /iluin. Berigt wegens
derzelven natuur. VUL 142,

Flymoutb. Groote Hitte aldaar

in 'tja3ri'7S7. IV. bl.458.

Ziekten daar uitgefprooten.

459.
Podagia. (Het) Een zagte

Wryving is. daar fomtyds
dienftigin. lïl. 451,

Pols. Deizelver Snelheid
wordt fomtyds door 't op-

leggen van Spaanfche Vlie-

gen kennelyk verminderd.
V. 79, 80, enz.

Polsflag. Waarom dezelve

langzaamer, doch tevens

vollet of,Zwaarder zy, ge-

düurende den Slaap. I. 320.
'. Polypen , die Steenen uitknaa-

gen. ontdekt. IV. 229. Der-
zelver Befchryving en Af-
beelding. 231.

van t Koraal. Denk-
beeld dien aangaande. IV.
622. ,Waarneeming van
Trembley over de Polypen
in 't algemeen. 623.

Polypw! (v/aare) gevonden in

de Atiricula van het Hart.
i. 285. Agtendertig inden
Zak van een Aneurysma,
290.

"

,

PoNXEDERA. Zyn Gevoelen
omtrent de reden der Ca-

pificatie wederlegd. VI, 290.

Poolen van <ien Zeillteen;

hoe verfchiliende die ge-

noemd worden. II, 479.
Popclier. Deszelfs Infekften.

II 448".

Porfelein. (Qoftindifch) On-
derzoek wat de Stoffe zy,

daar 't zelve van gemaakt
wordt. II. 227— 232..

PoRTER, (Jamesj Groot Britt.

Ambaffadeur te Konltanti-

ropolen. Zyn Berigt wegens
de Inenting der Kinderpok-
jes in de OofteiTche Lan-
den, lil. y6. Nader Brief

daar omtrent. 79.

Potaarde. Zaaden daar in ge-

zaaid, komen voort engee-
ven grooter Gewas, dan an-

ders. 111. 73.

Potamogeton angufiifolium.

Welke Plant.?' IV. 435.
., Aantek.

P.OYET. Zyn zonderling Mes-
je met een Draad, tot de
Oogligtin^. IV. 85. In de
Operarie ondienltig bevon-
den. 90.

Vriapm. Zeker Plan tdier , daar

loe gebrast. X. 357.
Pbi-
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fRlüTi.WJX. fHUMPHREY) DeS.
Zelfs Gevoelen wegens de
grootte van r>abyloh wécler-

legd. III. 572.
ï'iuNGLi:. Zyri Èrief aan Dr.
Whytt, wegens de iJyzon-

derheden by 't Openen van
't Lyk van den Heer Wal-
roLE. IV. 552, enz. Zyn
Nader Berigt wegens eeni-

fe
Omftandigheden. 570.

yn Aanmerkingen omtrent
de Eigenfchappen der Vuu-
rige Verhevelingen. VI.

,238, enz.

J^risma van Kryflal gehouwen,
om de diibbtle Straalbree-

king aan tetoonen. X. 365

,

ènz.

Prisma's. Derzelver uitv/er-

king, in 't voortbrengen
der Koleuren, verfchiiien-

de. IV. T20. HadreKoIeu-
ren zyn niet beüendig. 128.

Proefcraanen van Glas. Haar
Eigenfchappen. X. 307.

Pniimboom. Deszdls Infek-

ten. II. 427.
Pruimen-Steenen. Doodelykp

Gevolgen van derzelver in-

flokking. V. 280, enz.

Pucerans. Zie Plant- ofBoom-
luizen.

Puiften der Kinderpolsjes, hoe-

danig en hoe diep zittende.

Volgens A. van Hall k k.

II. 347. Middelen om der-

zelver uitbotting te bevor-
deren, wanneer zy flaan

tlyven of neerüaan. 338,
351 t 357- Hartfterkend

Drankje daar toe. 352 Ma-
nier van de ryp geworden
Puiften door of af te knip-

ten. 358. Blyk van de fcherp-

heid dës Etters in dezelVen,

X. Deel.

360, Middel om te maakeri,

dat zy het Aangezigt niec
fchenden. 359, 361, 365.

PunStum Saliens. Zie Leevèn-
.
de Stip,

' j

Puf-gecrniiddel , tegen de nkgé
ingenomen , werkt traager
dan anders, eii waarom. I.

318.

Purper-Slek.Haare byzondère
Naamen in deWeftindien.V,

539. Naaliwkeurige befchry-
ving van haar Lighaamsge-
ftel, uit en inwendig. 538^
540, enz. Hoe zy het Puf-
per-Sap uitwerpe. 544.

Purperkcorts , volgende op,

een geweldig Lachen, en
geneezen. II. 559.

Pylhout, Rhammis. Dêszelfs
gebruik. III. 399.

Pylftaart. Een foort van VifGh.'

L 325.

Quaffie Hout uit Suriname
als een voornaam Koorts-

nüddel gêüeld. IX, 394^,
ènz, Vfkn welk èen Booin
hetzelve afkomüig zy. 401/
Het Hout of Wortel hy
Uitftek bitter. 405. Dészeifi
Géneeskragten tégen Koort*~
fen inzonderheld.408. Proef-,
neemifigen daar omtrent iiï

Sweeden. 411,
QuESNAY. Zyn Verband van

een Haazemond. VIII. 591/
Chiito in Peru , legt in een zeer

geniaatigd Klimaat van Hit-

te. V. 122. Aant.

K. .
... „

Raderfteenen, (7>oc/&ir(7j.)'

Derzelver. befchryving.,

VI. 39t.' Waarfchynlyke.
porfprong. 395. Andere
Gevoelens. 396. . .,

<^q Ra-
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Ramadam, Feeft der Turken.
IX. 462.

RAM<;TROM.De Afhanglykheid
derVoortteelingvan de bei-

de Sexeii door hem , onder

. de Vaorzittingvan den Rid-

der C. LiNNffius, verdedigd. .

IX. 41 , enz.

Rappé. Duinkerkfche en na-

gemaakte of Holiandfche.

VII. 23.

Ratelflang. Deszelfs Vergift

werkt op de Zenuwen, niet

op het Bloed. IV. 283.

Rav. (Dr WoLFG. Thomas)
Zyne VVaarneemingen om-
trent een zogenaamde
Bloed Regen, die tü Ulm
in Zw.iben gevallen was,
enz. IX. 488, enz.

Ravaton? Deszelfs Vertoog
over de nuttigheid der Af-

zetting van het Scheenbeen

naby de Enklaauwen. III.

413—417. Nieuw foort van

I.aars door hem uitgev^on-

den en hefchreeven. 418.

JÏ£aa»Kur aangehaald. I. 658,

659. ZynOndervinding noo-

pens het Pleifler, JI. 232.

Zyne Waarneemingen om-
trcnc de voortteefing der

Plantluizen. III. 335- Hy
bevefligt hst Gevoelen, daÉ

de Lintworm niet uit een

fchakel vr.n korte platte

Wormen beftaat 345- Zyn
Befchryvins van het Infekt,

genaamd Leeuw V/onn IV.

197—228. Zyn Onderzoek
naar de Manier van Vertee-

ling der Spyzen in de Maag
der Voüelen. 345—381.
Zyn Afb':-eldingvan de Wil-

geboom Rups , meteen ge-

vorkte Staart, V. 242, Zy-

ne Ontdeicking in eeh Wa-
ter-Mot. 254. Zyn denk-
beeld omtrent de Paaring
van het Haft. Vil. 283.
Brief aan hem gefchreeven
over 't uitbroeden vnn Kui-
kens , door de broetjingvat»

Run. X, 157.
Redi. Zyn Onderzoek noo-

p^ns de inwendige dee'.en

der Aardwormen en Lig-

haamswormen. III. 331.
Zyn Waarneemingen om-
trent de Aardwormen. V.
213, 217.

Regen. Planten, die door het

open blyven , of niet open
gaan der Bloemen op den
gewoonen tyd , Regen voor-

fpellen. V, 17.

Regenagtig Weer bevordert

de werking der Purgeer-
middelcn. IV. 165. Regen-
agtig Sayfoen in 't ja^r i ^€\,

IX. bl. óoo.

Regenboog Steen. Wat? IV.

126.

Reigers verhuizen niet uit Eu-
ropa naar Amerika. V. 64..

Reistogt door Poolen naar

Petersburg. X. a. Van Pe-

tersburg naar Moskou. 5.

Van Moskou r-aar Tobolsk
in Siberië, 6. Terugcogt
over Katharincburg. 21.

Aankomft teKafan.27.Van
daar te Petersburg. 30.

Rendieren in Lapland, wor-
den vreezelyk door een
foort van Horf-is geplaagd.

1. 644. 645 > 657. Zytrag-

ten dezelven met al hun
vermogen te ontvlugten.

054. Z'f worden deswcgens

in den Zomer naar de be-

foee'iwde Bergen gedree-

veu.
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ven. 644,656. De Hoifel-

builen op de rug der Ren-
dieren, voor Pokken aan-

gezien. 6^8.

Reféda. Een Plant, totProef-

neemingen over de Reuk
der Bloemen gebruikt. IV.

189.

Reuk der Bloejnen. Waarnee-
iningen daar omtrent. IV.

. 187.
Ribben. Waarneeming van

een buitengewoone Gele-

j ding in dezelven. IV. 24.2.

KiCHMAN (Profeiror) te Pe-
tersbtirg. Eenioc Aanmer-
kingen op 't Bericht van

deszelfs Overlyden. I. 467.—— Zonderlipge Ont-
dekking van heul ten opziet

van den Thermoineter. V.

•M32.
Rheumatieke Pyn door 't E-

lekaizeeren bedaard. IX.
i 230, enz.

Rivier-Dyken onzes Lands.

Ontwerp tot verbeteringen

beveiliging daar van I. 49I.

Derzelrer voornaamfte ge-

brek. 492. Het Zandpad
"heeft fomtyds tot bewaa-
ring voor Overftroominge
gefirekt, doch komraerlyk.

495. In plaats van 't zelve

moeft op den Kruin des

Dyks, aan de buitenzyden,

een Kadykje gemaakt wor-
den. 497. Nuttigheden van

hetzelve boven die van 't

gewoone Zandpad. 499.
Deszelfs aanlegging zou niet

veel moeiten of koften ver-

. eifchen. 501,

.

Rivier Harder. Zekere inland-

fche Vifch,in 't breede be-

fcbreeven.'^ 1. 576—580.
X. D£EL.

RivrERE. (du la) Zyjie Aan»
merkingen over de Berei-

ding van het Eau de Luce,

IV. 409—418.
Rivieren. (Groote) Hoeveel

Waterzyontlaften , begroot

n. 372. 37.^, 374. Proef.

neemingen over derzelver

loop, en der middelen tot

voorkoming van Overftroo-

mingen. VI 177—199.
Roi'.ERTSOK. Zyn V/aarn^e-

öiingen omtrent de Lighaa-

melyke Zwaarte van een
Levendig Menfch. V. 112
—118.

Roch. Het Gehoortuig inde-

zelve naauwkeurig onder-

zogt en befcHreeven. V.

336. Het is , by de ande-

re Dieren te vergelyken,

zeer onvolkomen. 344. Ze-

kere witte Stof , dietothet

Gehoor fchynt te dienen»

^n hetzelve gevonden. 338.

Gaten in het Bekkeneel.

341.
Rocbetta.Ecn fyneLevantfche

Potafch , dienftig om fyn

Kryftal-Glas te maaken.
VIII. 421.

RoEDEREK. Zyn Vertoog waar
in de kragt der Verbeeldin-

ge, van de Moeder op haa-

re Vrugt, ontkend wordt.

X. 455. enz-

RoESEL. Kort begrip van zyn
Berigt wegens de Huishou-
ding en Voortteeiing der

Kikvorfchsn en Padden.
VII. 28-55.

Roeft van Yzeren VaatwerR

,

hoe voor te komen. IX.

591. hoe weg te neemen.
' 592.

Rogge, Derzelver deelen \?an

Q" q 2 Vrugt.
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Vrngtmaaking b'efchreeven

en uTscbeeld. VI. 57, enz.

Dat zy uit Haver voortzou

komen is ongerymd. 63.

Oorzaak van 'tbedrog. 65,
68.

Rogge en Haver. Verfch il van

derzelver Vrugtvoortbren-

gende deelen , aangetoond.

lil. 490,
RoHAULï. Zyn fchatting hoe

veel een Menfcii , in 't wa-

ter minder weegt dan in de

Lucht. L 269, 277-

Rolfteenen, (Entrocbi.) Der-

zelver bt'lchry ving.VL 39i-

Waarfchynlyke oorfprong.

395. Andere Gevoelens.

39Ö.
RoMAS. (de) Zyn Brief aan

den Abt Nollet, wegens
den Eleiarikaalen Vii-eger.

X. 69,

Rome. Getal des Volks aldaar.

H. 512.

RoMTnu. Zyn Vertoog over

eene nieuwlings ontdekte

Takfchielilig van de Kam'
fer. VU. 562— 57B-

Rood Koperbronnen in Ier-

land. VVaarneemingen om-
trent dezelven. 1. 365—373.

Roofvogels. Middelen om de.

zalven gezond en fnfch te

houden. IV. 363.

Roodflaart, (Rubicilla) een

foort vanBafterd-Nagtegaal,

befchreeven. I. 66.

Rook. Waarom dezelve rn de

Schoorfteencn en Kaghels

dikwils neerüaat. X. 191.

Rooze Wilg. Wat, en waar-

om zo genaamd. I. 642.

Roquefort een Dorp in Vrank-

ryk , naby de Grenzen van

Languedok. VI, 582. Des-

zelfs Grotten, daardeKaa^
haare laatfle bereiding in

krygt. 583. Deugd en Groot
Vertier van de Kaas van
Roquefort. 596, 597-

Rottfkruid. {Arfenicum) Des-

zelfs bymenging , in een zeer

kleine veelheid , doet de
Platina oogenblikkelyk 'm

de Smeltkroes v'.oeijen. lil.

534. Het neemt de Kleur

van 't Goud weg, en doet

hetzelve zyne uitrekbaar-

heid verliezen. 546. Met
Tin gemengd , maakt het

eene StoiTe, die in 't Vuur
niet vloeibaar wordt. 546.

Deszelfs Kryftallen door 't

Mikroskoop ontdekt. V.
320.

Rotting van Dierlyke-Liglvaa*

men of Vleefch, waaruit
oncftaande. IX. 4-28. Hoc
dezelve te bedwingen. 430.
Welke foort van Zouten *

belt daar toe, ondcrzogt.

437-
RouELi.ï. Deszelfs Verhan-

deling over 't lialfemender

Lyken by de Egyptenaaren.

IV. I—21. Manier door

hem gebruikt om Goud uit

een gemengde StofFe te

krygen. 104— 106.

Roux. (Dr,) Zyn IJerigt aan-

gaande de zonderlinge uit-

AverkHigen van den VVaafem

der Mieren. Vlll. 262,
enz.

RoY. (le) Zyne Waarneemin-
gen omtrent het Licht , dat

het Zeewater by nagt uit-

geeft, VI. 407—427.
RuiscH. Zyn gezegde van d^

regte Vezelen van 't Drui-

venvlies. IV. i63.
Riuf
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Ruiterskniid , {Strntiotes')

voedt de Water- Infekten.

III. 402.
Run , die men tot Leertouwen

gebruikt heeft, is dienftig

om Kuikens uitte broeden.

X. 157. Welke men moet
uit kiezen, ifio. Hoe de-

zelve behandeleii 163. Hoe
de Oude Run daar toe we-

der bekwaam te maaken.

167. Eindelyk dient zy tot

Brandftof, 169.

Runder-Ziekte. Onderzo.ek
' naar dcrzelver oorzaaken.

VII. 579, enz. uitdeVer-
fchynzeien, 582, door 't

openen van gellorven Bees-

ten. 583. Dezelve beftaan,

waarfchynlyk, ip 't Voedzel.

585. Geneesmiddelen daar

tegen aancepreezen. 590,

Zie Vee-Ziekce.

Runderen. Deizelver Horfel

befcbreeven en afgebeeld,

tot onderfcbeiding van die

der Rendieren. 1. 659, 660,

RuNEBERG. (Eo. Vr.) Zyne
proefneemingen om , door

middel van het Elektrizee.

ren, den groey der Plant-

gewaffen te bevorderen. X.

170, enz.

Rups (de Gi'Opte) van den
Wilgeboom, met een ge-

vorkten Staart. Haare Ei-

jertjes, Vervelling pn Ver-

andering. V. 227, 229. Zy
vreet haar afgelegde Huid
op. 228. Haar Zyde, die

zy fpint. 230. Een Spleet

aan haar Kop, waar door

zy zeker Zuur Vogt uitfpuit.

232.Naauwkeurige Befchry-

ving vaq de Werktuigen,
X. Deei,,

~

daar toe dienende. 239—
241. Wormen die deeze
Rups verflinden, 237.

Rupfen. Sommige vrceten
haar afgelegde Huid op. V.
228. Aanwy^Ing van de Rup-
fen die zeker Vogt uit het

"Lyf fpuiten 242—249. De
Werktuigen , die zy daar

toe hebben, zyn verfchil-

lende. 250. Manierom de-
zelven gemakkelyk te ont-

dekken. 254. Zy zyn niet

yolftrekt noodig tot haar

Lèvcn. 253.
r— Aanmerkingen over

derzelver verandering in

Kapellen. IX 31, 3 j..

RussiiL. (ALEX)Zvn Biiefv/e-

gens een Zee-Schepzel, X.

354. en onderzoek van 't

?elve. 3S7-
Ruiïen. Hunne manier van zig

re geefielen in de Zoutkee;

ten. X 8. Hunne Woonin-
gen en Levenswyze in

't Gebergte beooften en
benoorden Moskou. 11, Zie

Siberië.

Ruffifche Ryk. Getal des

Volks in 't zelve nader on-

derzogt. II. 508—510.
Ruuwheid van een Steen , ui^

eens Menfchen Blaas ge-

l^aald, is geen bewys dat

'er niet meet in zyn. V.

274.

Ry-Konfi: of Manége. Derz;el-

yer Grondbeginzelen ont-

vouwd. Vit. 463—510.

Ryden. ( te Paard) Deszelfs

nuttigheid onderzogt VI.

499— 5'i- Waaincemingen
daar omtrent noodig. 507.

Ryn. Deszelfs loop be-:

fchouwd. Yi. 179, 1^9-

Qq 3 Mïd?
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Middel om de Overftroo-

iïiingen van die Rivier te

te beletten. 191.

Rytyd. Men zou daar in, zon-
• der nadeel , Vifch kunnen
vangen, mids de Kuit voort-

plantende. X. 373.
Ryzigheid der Wynen waar

• van afhangende. 111. 161.

Of zy die ook tot eenige

oogmerken kragtiger maakt.

, 172.

s.

Salamanders.'tGehoortuig in

dezeiven onderzogt. V.333.
Zy hooren duidelyk in 't

Water. 344.
oALERNE. Zyne Befchryving

van een Bekkeneel-Breuk
inet zonderlinge Omftandig-
heden vergezeld. IV. 597.

Salie (wilde) Teucrium. Der-
'zelver kragt. 111 402,

Salomons Eilanden, üntdck-
' king derzelven door de

Spaanfchen. III. 187— 191.

Haarc Legging; aangevvee-

zen. 194, 195, 202. [Ont-

dekking van Nederi. O. I.

Kompagnie - Schepen , ten

dien opzigte en Kaart daar
van. 197.

Salpeter. Bericht aangaande
; het formeeren, winnen en
zuiveren van dezelve. IX.-

415, enz. Salpeter- Muu-
. len. 418. Manier om het
daar uit te haaien, 421. té

kooken, 423. te zuiveren.

424. .

Salpeter Geeft kan bevriezen.

V.i38.Dezelve met Sneeutv
gemengd, brengt de zwaar.
Üe Koude voort, VI. 88.

Saltzburgers in PruiiTen. Geld
daar aan hefteed. X. 152.

Saflaphrasboom. Zyne Bloe-

men afgebeeld en befchreé-

ven. VII. 365. Zyne Vrug-
ten. 370.

Satelliet (Eerfte)van Jupiter^

Waarneemingen van des»

zelfs In- en Emerliën , in

't Jaar 1761 , te Parys. X.
59-

Satellieten van Jupiter, Aan-
merkingen over derzelver

Loop. III. 138. Gebrek-
lykheid der Tafelen van Cas-
siNi en PüUNU , omtrent
den Eerften Satelliet, ver-

beterd door Wakgentin.
139— 140. Verichil der
Waarneemingen metdtUft-
rekeningen. 143, Perioden
der andere Satellieten van
Jupiter. 142. Middelen om
dezeiven op Zee waar té

neemen
,

geprobeerd. IV.

493-
- " van Saturmts. De

Theorie van derzelver Om-
loop bepaald. Viil. 487.

Saturnus. Deszelfs Uitgang
van agter de Maan , waar-

genomen. X. 65. Gevolg
daar uif afgeleid. 68.

Saturnus Curncus. Wat? l^.

231.

Saverys manier om door
konft Zeilfteenen te maaken.
II. 468—478.

Schaapen. De manier van
Verteering der Spyzen in

hunne Maag, onderzogt.

IV. 379. Menigte derzelven

in eene LandUreek aan de
Grenzen van LangHedok.
VI. 577. Behandeling der-

zelven. 578. Hoeveelheid
van Melk die zy geeven.

S8i. Manier om daar Kaas
van
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van te maaken. 588, enz.

Nakookzels van deHuy. 590.

yianttk. Deugd yan deeze

Kaas. 595. Zy is beter dan

die van andere Plaatfen, 't

welk van de hoedanigheid

der Grotten , daar men ze

in zout en ryp maakt,

fchynt af te hangen. 601.

Schaapen. Derzelver Aaufok-

king door het geeven van
Zout bevorderd. IX. 142.

Ook derzelvcrZiekten voor-

gekomen. 147. De hoeveel-

heid van Zout bepaald. 140.

Schariietong , teelt niet voort.

I. 154-

Schatten des Zands. Wat. I.

185.

Scheenbeen. Deszelfs Afzet-

ting by deEnklaauwen aan-

gepieezen. III, 415. in 't

werk gefteld. 416. Voor-
deeligheid derzelve lioven

dei\fzetting onder de Knie,

414, 420, 421.
, Scheerling of Doüe Kervel.

Waarneemingen omtrent
derzelver kragt tegen ver-

ouderde en anders onge-
neesiyke Kwaaien. V. 351,
enz. Haar vergiftigheid be-

proefd. 353. Manier om
Pillen van 't Sap te maaken.

354. Voorbeelden van der-

zelver uitwerking, in eeni-

ge Gevallen. 355. Zy brengt
geen rottende Eigenfchap
in het Bloed. 369. Alge-

meene Aanmerkingen en
Waarfchouwinge omtrent
het gebruik. 370. Zie Gi-

cuta.

Schelpdiertjes komen dikwils

uit Koraalgewaflen voort,

I, 21,

X. Deel.

Schelvis - Duivel. Zekere

Vifch; tot de Weekvinnen
wedergebragt. I. 149- Zyn
Soorten. 327.

Schemcrblindheid ( Heemera-
lopici). Waarneeniing van
deeze Kwaal in verfcheide

Mcnfchen , die 'er van ge-

nezen zyn. I. 481—487
Schepen Hetregeefen derzel-

ven in de Zeilagce, is te

voeren reeds het Onder*
werp van Onderzoukinge
gewecft. 286. Drie Voor-
ftellcn daar omtrent thans

opgeloft , zo veel mooglyk.
VIII. 289.

van vuile Lugt te zui-

veren. Middelen daar toe

aangewend door den Sweed-
fchen Kapitein Triewald,
X. 193. Toeftel van den
Engelfchman Sutton, tot

het zelfde einde. 195. Ma-
nier om denzelven te ge-

bruiken op de Sweedfche
Schepen. 200. AndereMa-
nier in trein gebragt. 202.
Vergelykingvan die beiden,

ten opzigt van de uitwer-

king. ao3.

Scheurbuik is een voornaams
oorzaak van 't Kolyk van
Poitou. II. 603.

Scheykonfl; op de Huishouding
toegepaft ten opzigt van
het kooken en braaden dej:

Spyzen. IX. 568, enz.

Schichten van Cupido, twree-

derlei, volgens OvMius. I,

655.
Schilderen. (Byzondere Ma-

nieren

111. 456-458
Schilderwerk in Glas,hoe oud-

tyds gefchiedende.. 1. J95«

Q 4 Schim-

van) voorgelleld.
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^chiiTimel der Zaaden oorzaak
' van de Kanker in de Koorn-

Aireii. VIL 251.

gchip. Werktuig om deszelfs
'

'

' voorfcang op Zee af te mee'-

ten , befchreeven en onder-
zogt. I. ii7, 131, enz.

ScHMiDT. (Dr. Hekr. Will.)
' Deszelfs befchryving van

de Spaahfche Soiidaen der-

zelver nuttigheid,VlU. 405,
enz.

Schok of Stoot. (Elektrikaale)
• Hoedanig die befl; overge-

bragt wordt. ]I. 141— 143,
14.4. Men krygtze ook,
door een Yzeren Stang, uit

Donderbuijen. 24Ó, 248.

Derzelver werking op 'tLig-

haani vereifcht voorzigiig-

beid. 565, 568.

Schoorfbecnen. Wat dje isyn.

' X. 1S9. Waarom zy dik-

wüs rooken- jgi.

Schoothondjes (kleine Spaan-
' fche) zyn zeldzaam. III. 29.

JsCHORER. ' Deszelfs Berigt,
^

' wegens de lylynen vanSteen-

zoul , die 'er by Krakaw in

Poolen zyn. VIII. 275.
Schouder. Deszelfs Ontwrich-
' tingen. Werktuig van Pü-
TiT, om die te herftellen,

verbeterd. -IV. 575. enz.

De beletselen in de Teregt-

brengingoverwoogen. 591.

Schraalheid van het Weer, in

^ 't Voorjaar 1763. Vlll. p.

320. '

Schuimfprinkhaantje.il. 4311,

^'430, 447.
'

:
'

Schulpen' (verfteende) zyq
^ menigvuldig op de Opper-

vlakte des 7\ardryks: VII.

102. doch niet op of in hoo-
5e Bergenk 104, ip6. Die

men in Europa vindt zy»
nieeftendeels uitheemfchen^
107. en fchynen derhalveti

van den Zondvloed afkom".
ftig. 109.

Schuitzjaanfcbc Voorflag om
de Lengte op Zee te vin-

. den , is van weinig beteke-
nis. IX. 310.

SpiiusTER. (Dr. Gottwald)
Zyne Waarneemingen om-
trent de zekerheid van de
kragt en werking der Ge-
lieesmiddeleq. VIII. 518 ,

enz. •

Scorzoneeren, Kanker in der-
zelver Bloemen , zonderlin?
VIL 241.

"

ScREiBERus. Zyne Ontleed- en
Geneeskundige Waarneem
mingen, t. :?8i—296.

SeUor. (Aftronornifche) Noo-
dig verejfchte daar in. X.
58.

Sel de Scignette. Manier om
dat te inaaken, VIII, 429.
Nuttigheid. 440.

Seltzer Wateren. Scheikun-
dig onderzogt. III, 145

—

173. Derzclver Oorfprong
en Bron. 147. flunneGee-
fligheid hangt af' van de
I.ugt daar in vervat. 148.
Manieren oqi die te mccten.

149, 151,153- Zy bevatten

geen ZwaveUgtig Züwr. 15 5.

Proefneemingen daar om-
trent. 156— 162. Zy hebben
geene^lkalifche Eigenfchap.

J63— 165. Maar eon foorC

van fcberp Zee-Zoiit. 104,
166. Aanmerkingen op der-

zelver Medicinaale Krag-
ten. 169—173.

SjjiycEYNs. (M) Zyn vporgee-
ven, omtrent de bepaalipg

de*"
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. fjer Miswyziugen van 't

Kompas, en daar uit de
Lengte op Zee te vinden,
denkbeeldig: IX. 262. on-
kundig: 264. valfch, ver-

klaard door den Heer Prof.

LULOFS. 268.

^enones. (Berg van) Zeld2aa-

me Grotten daar in. VI.

599.
Sjjrp. Hondshiis door hem af-

getekend. ]X. 350.
Sharp. Z5'ne Ondervindingen

ten opzigt van de dienIHg-
heid der Eiken-Zwam, tot

het Stempen der Bloedflor-
tingen. 1. 160. Zyne nieu-
we manier, om het Hoorn-
vlies van 't Oog te openen.

S97. Het Mesje daar toe
geliruikt. 299. Zyne Ope-
ratiën op negentien Oogen
en dcrzelver gunftige Uit-
(lag. IV. 79—84. Byzon-
derheid van zyne Manier
tot voorkoming van zwaare
Toevallen. 82.

Short. Zyne Waarneeming
omtren? een Metaalen Spie-

gel tegen 't Vuur gefield.

VI. 206. Vergelyking der
Vs^'aarneemingen, door hem,
die omtrent de PafTagie van
Venus over de Zon , op

'' flen geheelen Aardkloot ge-
(laan zyn, om daar uit het

. Verfchilzigt van de Zon cq

bepaalen. X. 31, enz.
Siberië. Uitgeftrektheid van

dat Land. V. 1^4. Gefield-
heid. 125. Hooge legging

.van 't zelve. 130. Yzelyke
'Koude in die Gewesten.
126, 129. De natuurlyke
Koude is 'er zeer groot.
VL 75. 70. Verfchyning
X. Djeel.
*v ,

van Venus in de Zon al-
daar waargenomen. VII,
422. Deszelfs Ingezetenen
bygeloovig. X. 11. Armoe',
dig, lui en morfig. 12. Op.
voeding der Kinderen. 13.
Ontugt en Overdaadigheid,
piekten , enz. 14.

Sicbor (Zaad van) fchynt hec
Glas, uit het Zand van da
Rivier Belus gemaakt, te be-
tekenen. I. 185.

Siddervis. Zie Beef Aal.
Sinus- en Tangens - Tafelen.

Derzelver Uitvinding. VI. 2.
Slaap. Deszelfs aandoening op

de Leevensbeweegingen. I.

315- Hy neemt de Gevoe-
ligheid der Werktuigen ten
deele weg. 317. Hy maakt
de Verteering der Spyzen
traager. 319 'Zelfs ook dé
beweegingen van het Hart.
321.

-— der Planten. Oude Ge-
voelens daar onitrent. V.
I. Nieuwe Waarneemin-
gen. 3-

Slaapmiddelen. {Narcotica'),

moeten vooizigtig gebruikt
worden. IV. 271. Zybevat-
ten iets Venynigs. 277,

Slagaderbreuk ( zeldzaame
waare; door de Operatiq
tot Geneezing gcbragt.VIIi
189.

Slagaderen. Derzelver toe*
binding met Vleefch te fa-

men, het zekerfte middel
totBloedflemping. VII. 218.

Slakdraagend Koraaigewas beJ
fchreeven I. ig,

^

Slangen, 't Gehoortuig in de-
zelven onderzogt. V. 328.,
In groote Afiatifche Slan-
gen-Koppen. 330.

Q q 5 SLAK*
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&LAinr en Hoffman hebben
elkander de eerüe Ontdek-
Jcing betwill van de Alkali-

fche natuur dtr Staalwate-

yei). 146. Dit Gevoelen we-
Üerlea;d. 163.

Slcnteiigbeid der Plan ten door
gebrek van Licht. Bevefci-

ging daar van. X. 350.
Sloane, ( Hans ) Deszeifs

-Leevensbefchiyving. J. i.

Zyne Reizen en Ontdekkin-
gen. 4. Geneeskunde door

• hem zeer bevoordeeld. 13.

$ilu\s. Vertooning hoe het

Water door de opgehaal-

de Schuit" van de Schutdeu-
ren ftroomt. 11. 393.

't Slypen van Vergrootglaas-

jes tot Mikroskoopen. V.

487.
Smaakdeeltjes der Lighaainen

onderzogt. IV. 305. In

fcherpe Stoffen : 312, iii

• bittereStojyen : 323. in Zou-
• tige: 328. in Samcntrekken-
- de: 329. in Wrange: 330.

in Zuurc : 331. in Zoete:

333, Jn vette Stoffen: 335.
in de Loogxouten: 336. in

Wynen: 341.

SmaakelyLheid. Derzelver
oorzaak volgens 't GevoC'
len der Scheikundigen. IV.

306. Aanmerkingen daar

omtrent uit het onderzoek
der Sir.aakdet'ltjes afgeleid.

- 342. De Smaakeioosheid
kan uit verfcheide oorzaa-

. ken ontllaan. 341.

Smeaton. (J.) Verbeteringen
door hem in de Lugtpomp
gemaakt. IX. 112 , enz.

Smelt , wordt ook op het Hol-
• landfche Strand in 't Zand
gevonden, gelyk in Zee-
fead. I. 154.

Smyrna. NatuurkundigeWaar-
neemingen in en omftreeks
die Stad. IX. i , enz. Toe-
ftand der Griekfche Kerk,
4. en der Geneeskunde al-

daar. 6. Hedendaagfchs
Mufiek Konft. 10. Luilho-
v^en. 12. Begraafplaatfen der
dtr Turken. 17. Synagoog
der Jooden. 20. Dorp Bar-
naba. il. Scheepstimmer-
vverf. 25.

Sneeuw is beter Jan geüampt
Ys tot het vermeerderen
Koude. VI. III. AlleVog.
ten die hetzelve dóenfmel-
ten en 'er mee vermen-
gen, brengen Koude voort.

107.

Snoek. Getal van Kuitkorre-
len. X. 3o4-

Snyboonen fchieten üerker in

Mos dan in Aarde. JII. 39,
Galletjes aan derzelverWor-
telen. 39.

SociNUs. (Dr. Abel) Zyne
Proefneemingen lïiet de E-
lektriciteit op verfcheide

Lighaams-Kwaalen enWaar.
neemingen omtrent dé E-
lektrKche Proeven in 't al-

gemeen. IX. 222, 240.
Solikamska.'EcnSizCi beöoften
Moskou. X. 7.

Sond. Dubbelde Stroomen daar

in waargenomen. II. 3S2.
Sonde (buigzaame hollej uit-

gevonden en derzelver nut-

tigheid in 't gel)iuik aange-
toond, IX. 556, 562.

Souda. (Spaanfche) Derzel-

ver manier van bereiding.

VIII. 409. Onderzoek naai'

haare aart. 410, enz. Men
kanze ook van Aa/fofGlas-

kruid, in Duicfchlandgroei-
jeu-
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Jende, maaken. 4.26. Het
onderfcheid van bereiding

geeft het verfchil der foor-

ten. 430. Zy verfchilt van

'de Loogzouten grootelyks

:

435. beflaande egter uit

Loogzout, dat met Keuken-

Zout en Glas-Aarde ver-

mengd is. 416, 437. Haar
nuttigheid of gebruik in de

Geneeskunde is klein .-418,

438. groot in de bereiding

van Zeep: 440. doch aller-

grootfl: in de Glasmaak-

konft: 441. als ook in het

maaken der Ultramaryn-

Verwe. 442.
Spaanfch Groen is geen Ver-

• gift maar een Braakmiddel.

II. 333;
Spaanfch WitofWitzel. Hoe
men het graaft en bereidt.

III. 460, 461. Deszelfs Ge-
bruik. 462. Het is ook een
foort van Blanketzcl. 463.
y^antek.

Spaanfche Tarwe. De Kanker
in deszelfs Pluimen of Bloe
men laat de Aairen onge-

fchonden. VIL 239.
Spaanfche Vlieg der Eiken

:

II. 444. der Popelieren :

448. der Effchen : 449. der

Vlierboomen: 422. op de
Kamperfoelie. 419.

Sparanfche Vliegen. Zie Blaar-

'pleifters.

Spaanfche Zee ftroomt door
' de Straat van Gibraltar in-

waards, II. 367, enz^ Zie
Wester Oceaan.

Sparreboom. Deszelfs Infek-

ten. ^11. 445.- Deszelfs ge-

bruik. II]. 404.
Speceryën, Hoe in 't Kooken

: X. DfiEL.

der Spyzen te gebruiken. IX.
583.

'

Speeltuig der Kopten in Egyp-
te , naar Davids Harp geiy-

kende. IX. 465.
Sperma Ceti. Zonderlinge Kon-

tiguratie in 't zelve, voor
't Mikroskoop zynde ge-
bragt. IV. 336.

Spiegels. Waren oudtyds van
Metaal en niet van Glas. I.

203.

Spiegeltjes (Terugkaatzende)
tot Mikroskoopen. Haat
proportie tot de Glaasjes.

V. 498. E|e Stofdaar zy van
gemaakt worden. 500. He?
uitdraaijen , flypen en po-
lyften van dezelven. 501.

'

Spiegel-Kwadrant. Zie Olt-

tant.

Spiegel-Steen tot Venderraa»
men gebruikt by de Ouden.
I. 202.

Spieren. De Verflapping is

haare nacuurlyke ftaat. IVl
175, Eigenfchap haarer Ve-
zelen. 172.

Spinnekop (Een konftig ge-
maakte) vertoont zig dqqt
het Elektrizeereri als leeven-

de. I. 615.
Spitsmuis. Zeker Diertje, dat

de Paarden zou byten of
lleeken. X. 315, 316. De.
Kwaal, daar aan toege-

fchveeven , heeft eene an«

dere Oorzaak. 319.

Spons, in Water gelegd, kan
dienen om Zaaden te doen
groeijen. IIL 49. Hoedani-
ger wyze. 51.

Sponfen. ( Amerikaanfche)
Vier foorten daar van , be-

fchreeven. IV. 628. Zy wor-
den
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|en door Wormen gefabri-

ceerd. f)29. Geftake van

deeze Wormen. 630, enz.

Sporkenhout. Deszelfd tje-

bruik. lil. 359.
Spraak. Qnder/.óek of dezel-

ve denMenfch aüatn eigen

zy? 522. De Beeflen heb-

ben ook een foort van
Spraak. 525. De Men-
fchen hebben de Natiiiirly-

ke Stem met de Beeden
gcipeen. 527. Derz.elver

Spraak hangt af van de

Werktuigen en de Oeffe-

uin^ of Gewoonte. 528.

Sr;!iNGFtLn. (Dr.) Deszelfs

Waarnecmingen omtrent de
Steenbreekendc Kragtender
CarlsbadWateritin, onder-
zogt. V. 531 , enz.

Springkevcr. Waaineemingen
omtrent denzelven. II. 399.
Deszelfs Sprong verklaard.

403, enz. De Afbeelding.

407.
Spurie, Spergula. Nuttigheid

derzelve. 111. 401,

Spyze. Voorbeeld van een
langduurige Dnihouding
daar van ineen Vrouwsper-
foon. Vlli. 123.

Spyzen. Derzelver verande-
ring door het Kooken. IX.

574 , door het Eraaden.

594-
Sqiiilla. Derzelver dienll tegen

'de AamborlHgheid. VUI.
524-

Staal of Yzer. Onderzoek of
hetzelve in (taat zy , door
de Chylvaten heen , in het

Bloed te komen. V. 203.
Zekere Italiaan beweert dit.

2Ó4. üic Proefneeq^ingtn

biykt, dat zelfs het Zout
van Staal niet in 't Bloed
doorgaat. 267. Het is der-

halve niet gevaarlyk ia

Borftkwaalen en Longe-
Teering. 270. Deszelfs

Werking op de Ingewanden
hangt af van de Samentrek-
kende en Prikkelende hoe-
danigheid. 269.

Staal. Bereiding daarvan, ge-

n5a^d Crocus Martis.Kï'in-

we manier om die te iiiaa-

ken. Vlil. 267, enz.

Scaalwateren, {Acidulce) zya
niet Zuur , noch Loog.
maar Zeezoutig en veelal

niet overtollige Lugt be-
zwangerd. III. 146, enz.

riaare Werking daar door
verklaard 173, en zowel
de borreling of opbrui-

fching aan de Bron, 1 59. als

derzelver kragtelooswor*

ding door 't vervoeren.

1 60,

Staar of Cataract, (De) meen-
de men eerll in een Vliesje

te beftaan : IX. 368. nader-

hand ftelde men in 't alge-

meen ; dat de ondoorfchy-

nendheid van 't Kryüallyn

daar van de oorzaak ware:

367. thans wordt betoogd,

dat de ondoorfchynendheid

van 't Vliezig Kasje van \
Kryftallyn gemeenlyk de
oorzaak daar van zy. 369,
enz. Proefneemin!;en daar

omtrent. 372. Operatie,

waardoor volkomen beves-

tigd wordt, dat 'er zodani-;

ge Staaren zyn. 384. Voor-
beelden van andere Autheu-

ren die zulks bekragtigen^

388. Sl.iar
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^aar of Cataract. Nieuwe
manier om dezelve weg te

neemen voorgefteld. I.297.

Het Mesje daar toe dienftlg

in de Operatie afgebeeld.

296. Verfcheide Werktui-

gen , om dezelve uit het

Oog te haaien, befchreeven:

IV. 73. die van Daviel.

76. Het Mesje van Sharp.

79. Dat van PoYExmeteen
Draad. 85. Dit laatlte on-

bekwaam bevonden. 90.

Verfchil der Mesjes over-

woogen. 93. De Toevallen

hangen niet altyd van de
Werktuigen af. 94.

Staar ( De ) van Geboorte is

vry gemeen. IX. 8ó. Ken-
merken derzelve. 89. Voor.
zegging. Qo.

Staart Aapje (zeldzaam Brafi-

Haanfch) befchreeven en
afgebeeld. IX. 214, enz.

Staartfterren. Zie Komeeten.
Stalkruid (Het) zyn de Door-

nen van de Heilige Schrift.

IX. 473.
Stapgang der Paarden , be-

fchouwd. VII. 471. door
een Afbeelding verklaard.

47Ö.
Steen in de Blaas. Deszelfs

Toevallen en Ongemakken
door 't gebruik van Zeep
en Kalkwater weggenomen.
IV. 546, 553- De Zeep al-

leen is in (laat om den Steen

te ontbinden. 563. Het
Kalkwater geneefl: dekwet-
zuuren van de Blaas. 566.

Steen-Lely, (£7jcrinoj) uit

RosiNus befchreeven enaf-

gebeeld. I. 102 , 103.

Steen-Zout, wanneer en hoe
in 't Aardryk neergelegd,

X. D££b

VII. 114. Mynendaar vari

by Krakaw in Poolen. Vlil.

277. Manier om het tegraa-

ven. 279. Prys. 281,, 28?.

Jaarlykfe veelheid. 283.

Steenbreek (Engelfche; Sclt'

rantbus, levert het Poolfche

Grein uit. UI. 401.

Steenbreekende kragt der

Carlsbad- Wateren onder«

zogt. V. 530. enz.

Sceenen worden door verfchei»

derley Diertjes uitgeknaagd

en met Gaatjes doorboord.

IV. 230.

groeijen overal in 't

Menfchelyk Lighaam. II.

291 , 292. Sommigen van
de Galblaas zyn met die van
de Waterblaas o vereenkom-
{lig, ten opzij.;t van hunne
Schilfers. 310.

(vier 1 uuwe; uit eens
Menfchen Blaas gehaald. V.
276. Bedenkingen daar van
afgeleid, 272.

Steengroeven, in Gothland,
befchreeven. VIII. 510.

Steenkolen zyn meeftendeels
van den Zondvloed afkom-
ll:ig. VH. 114.

Steenfnyding. Voorzigtigheid

in dezelve nood-ig , op dat

men geen Steen in de Ulaa»

overlaate. V. 273. Blykea
daar van. 274. Aanmerke-
lyk Voorbeeld. 276.

Stekelbaars. Zekere Zee-
Vifch. I. 326.

Stekel-Vinnen : een der Or-
ders of Rangen van het Sa-

menftel der Viflchen. 1. 147,

149. 3T-6.

Stem. Derzelver Werktuigen
in den Menfch volgens het

begrip der laatfte Üntleed-
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kundiger). V. 524. De Bees-
ten hebben veiTchillende

• foorten van Steui. V. 525.
Sttng derllloemen beftaatuit

vyfderley deelen. VIL 6g,

: 73-

Stephens ( JufFr. ) Nuttiehe'.d

van haare Geneesmiddelen
tegen den Steen , IV. 55a.

\ Zie Zeep en Knlkwater.

Sterk 'V^'^atcr is dienftig tot

vermeerdering van de Kou-
de ; VI. 104, beter dan Vi-

: triool-Olie, 105.

Sterren.Derzelver Standplaats

te bepaalen voor de Sterre-

kunde noodi^.I. 33/1. Zulks
ten opzigt van de Noorde-
lyken te Parys en van de
Zuidelyken-aan de Kaap ge-

daan door den Abt 'DE la
Caille. 336, 345. ."47.

Nieuwe Kaart door hem
gemaakt van het Zuidelj'k

Hemelsdeel. 355.

Sterrediflel (Centaurea.) Des-
. zflfs gebruik. III. 403.
SteiH-ekundige Voorftellen

door de Algebra opgelofl^.

VJ. 9-58.
. Tafelen van

CAssiNt gemaakt en uitge-

geven. VIII. 493
Sterrefteenen , (^ylfterim) Der-

zelver heichryving.Vi. 390
Waarfchynlyke oorfprong.

393. Andere Gevoelens.

396.

StofFen (Zyden en Wollen)
>yn , door enkele Wryving
op Glns, elektrizeerbaar.

> IX. 528, 530.
Stofknopjcs der Eioemen wor-
den dikwiis \an de Kanker
aargedaan. VU. 239 Door-
gaans loopt de Ziekte uk-bet

Voetje in dezelvsn voort.
231» 237- Somtyds blyf:
die in de Scofknopjes be-
paald. 240.

Stokfiangen zyn niet Verriftig.
X. 361.

Stonden. Het a! 'of niet heb>
ben derzelven is geen zeker
teken van Vrugc- of On-
vrugtbaarheid. V. 109.

Stookkaffen. Zie Broeibak-
ken.

Stooven der Buskruidmo!en?„
Hoe dezelven gemaakt kun-
nen worden, dat zy het ge-
vaar van fpringen niet on-
derhevig zyn. III. 430.

Stoppelniin, een Zeevifch.
Deszelfs verfcheidenhedenc
I- 331, 332.

Storck. (Dr. Ant. ) Zyne
Waarneemrngen omtrent de
kragt van de Cicuta of Dolo
ie Kervel. V. 351, enz.

Deszelfs nieuwe
Waarneemingen omtrent de
nuttigheid van dat Kruid
tegen de Kanker en vee-
lerley andere Kwaaien. VI,

463 , enz. Aanmerkingen
daar tegen geopperd. 469.
De Gevallen van Geneezin-
gen door deCfcj/ta, dievan
hem voorgefteld zyn, ter

toets gebragt. VIII. 326,,
enz. Zyne Waarneemingen
en Voorflelien z?n op den,

zelfden leeft gefchoeid ala

die van Friccius, weleer
Doktor teülm , in Swaben.
54«.

Straalen. Derzelver verfprei-

ding in het Brandpunt der
Verrekykers, verbeterd. V.
561

Straalbreeking (Dobbele) ia
I<ry-
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Kryftallen, verklaard. X.

. 305 '
enz-

Straalbreekingen. Tafel om
die in de Waarneemingen
te vergoeden. IV. 536.

Sèraat van Gibraltar. De
Stroom , in denzelven.gaat

altyd inwaards. II. 368.

Veelheid van Water , daar

door pafTeercnde, begroot.

373. Dubbelde Stroomen in

de Straat, door Buffon
ontkend 378. Bewys dat 'er

dezelven zyn. 380, 382.

Aan de Kanten rigt zig de

Stroom naar Eb en Vloed,
doch niet in 't midden. 392.
Reden daar van gegeven.

.. 395. 397.
Stroomen , die de een boven

de andere tcgenltrydig löo-

pen . zyn 'er ontdekt in de

Straat van Gibraltar, in de
Dardanelles en in de Zund.
II. 380— 3S2. Oorzaak daar

van 'vViskonfcig aangetoond;

3i^3 , 390. ook die der Zy-
delin§rche394, en der Maal-
of Keer Stroomen. 395.

Struyck. (De Heer N.)Ster-

rekundigeIleriKten van hem
medegedeeld.il. 631

—

636.

Zyne Kundigheid in de Ster-

ïekonfl: gepreezen. IX. 263.

Zyne .'Aanmerkingen over
den loop der Satellieten

van Jupiter. III. 138. Zyn
Berigt wegens de Waarnee.
ir.ing der Verfchyninge van
Venus in de Zon. VI. 304.
Zyne Wp.arfchoiUving om-
trent de Misflagen der He-
dendaaiifche Sterrckundi-

f
en in het bepaaien van de
•oopkringen der Komeeten.
IX. 157, enz. ZvQe Beden.

• X. Deel,

kingen aver het einde waar
toe de Komeeten kunnen
dienen. II. 501. Onderzoek
hoe naby ds Komeet vaii

1682, op 't naafte, derf

Aardklootzou kunnen voor-
bygaan. 503. Aanmerkin-
gen over den Komeet van.

I7S9 en deszelfs Weder-
komft, als zyn de die van
't Jaar 1682 gewcefl , IV.

283, enz, Bepaaling vanden
AVeg des Komeets van 't

Jaar 1757 door heiri opge-
geven: 540. gelyk ook die

der Wegen van eenige an-
dere nieuwe en oude Ko
meetelt, door den Hper
PiNGRE, enzV. 400—409.

VII. 455. Optelling van, de
Kómeeten welker Wegen
thans bepaald zyn, door
hem. V. 5ó|. VII. 458.
Zyne Bedenkingen over den
Omloopstyd van verfcheide

Komeeten en Lylt der ge-

uen, waar van de Weder-
komt fchynt gebeurd te

zyn. IV. 295, a.96. De
Theorie van den Weg des
Komeets van 't jaajr 1762'

door hem gekorrigeea'd.

VU. 602. Rcrigt wegens
den Komeet van 't jaar

1764. X- 502.

Struyck. (De fleer N.) Zyne
Aanmerkingen over hetlter.

ven der Kinderen : II. 70.
over het getal des Volks i«

verfcheide Landen en Ste.

den 507, enz. Nieuwe
Volktellingen van hem uitr

gege^ven. 516, enz. Zyn
Verhandeling over de jeg-

ging der Salomons Jiilan-

den. Ili. 185. Veryaaring
vna
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van de Berekening der
Wifleltafelen. 285, enz.

NaderOnderzoek der groot-

te van IJabylon in vergely-

king met andere Steden.

568, enz. Opheldering van

de Klootfche DriL-hoeks re-

kening. Vi. I. Aanmerkin-
gen ten opzigt vau de jaar-

lykfe Gebooienen , Geftor-

venen, en Getrouwde Paa-

ien, in eenige Steden en

Dorpen van Holland. VIL
138, enz. Zeldzaam Kapel-

letje door hem gevangen.

363. Aant.

Stryk- en Trekvogelen. On-
derfcheiding derzelven door

Klicin. V. 20, 22. Veele
Strykvogelen zyn verkecr-

delyk voor Trekvogelen
gehouden, 35, 41. Ande.

ren zyn weeztntlyk Trek-

vogelen. 57, 63, 66.

Strykingen (Merkuriaale)zyn

van veel dienft bevonden
tegen de Watervrees; L
542. doch zy monfen ge-

noegzaam en behoorlyk ge-

bruikt worden, om 'er op

te vertrouwen. Zie verder

Merkuriaaie.

Stuifmeel ddr Bloemen.Wat?
VIL 100. Hoe het werke

tot bevrugtigjngvan'tZaad.

72. Het komt dikwils niet

tot aan de Vrui^tbeginze-

len. IX. 47.

Styfzel. Hoe dezelve van Aard-

appelen ie bereiden. V.

580.

Sublimaat. (bytende) Deszelfs

Takfchietingen. IV. 321.

De vermenging met Ar-

moniak-Zout. VL 437. Hoe
veel 'er van in Water fmel-

te, onderzogt. 438. Hoe
veel inWyngeeU:. 440. In de
Solutie daar van, kan men
nog veel Armoniak-Zout
doen fmelteri ,• waar doof
de uitwerking wordt ver-^

klaard. 441.
Suiker. Derzelver Kryftalliza-

tie voor het Mikroskoop.
IV. 334. Zy belet het fcHif-

tcn van de Melk, IX. 585.
Suiker van de Melk. Zie
MelkfuiRér.

Suriname. Deszelfs legging,

Landsgefteldhcrd , énz. IX.

399, Oorzaak van 't Kólyk
van Poitou aldaar. IL 601,

ö'o3. Toevallige Geneezing.

607.
SuszMii.CH. Aanmerkingen op

zyne begrooting van 't ge-

tal des Volks in Rusland.

II. 508—510.
SuTTON, een Engelfchman.
Zyn Uitvinding om de Sche-

pen van Vuile Lugt te zui-

veren. X. 194. Toelteldaar
van. 195, enz. Groote nut-

tigheid. 199. Dezelve toe-

gepaft op de Sweedfcbé
Schepen. 200. Andere Ma-
nier. 202. Vergclykingvan
beiden, in de uitwerking^

203.

SwAMMERDAM. Zyn befchrv-

ving derbevrugtingvan den
Kikvorrchgepreezen.VlI.34.

Sydf.nham, over de Kinder-

pokjes, aangehaald. 11.335,

33».

Symmer lloBRnT. ZynProef-
neemingen omtfenï de E-
lektriciteit van Zyden en
Wollen StofFen, enz. VIII.

67 , enz. Zyne Waarneemin-
gen daar omtrent ter t^ets'

ge-
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• krigt. IX. 509, enz. Ver-
fchyhzelen daar in voorko-
mende. 513. Sterke aahklee-

v?ng 515. Zyn denkbeelden
over de Oorzaak daar van

,

tegengefproken. 520, enz.

Zyn manier om twee Gla-

zen Ruiten aan elkander te

,
doen kleeven. 534, Aat^.

Sympathetifche Nederdryving
• der Metaalen. Wat volgens

BOYLE. I. 374.
T.

Taal. (natimrlyke) Wat?
V. 527. De Taal der

Geleerden w^ordt te weinig
. bruikt. VIII. 555.
Tabak. Konfiguracien van des-

zelfs Smaakdeeltjes.IV.31 7.

Waarneeming omtrent des-

zelfs Ikaakverwekkende
Kragt. 447. Een Afkook-
zel daarvan is zeer dienftig

tegen dcKiespyn. VIII. 130.
•^ (Berigt wegens het

planten van) in de Neder-
landen. VII. I. Zy kan ge-

teeld worden in allerley

Gronden. 3. Manier om de
Hey-Velden daar toe te be-

reiden. 7. Melt daar toe

noodig. 9. Het Zaaijen in

Kiften of Broeibakken. lö.

Het planten of pooten. 13.
Het invullen. 15. Het aan-

" aarden ofophoogen van den
Grond rondom de Planten.

16. Het toppen. 17. Het
plukken. 19. Verfchii van
Aard Zand- en beft Goed.
20. Het fpylen en droegen
der Bladen. 21. Het^Jol^en.

21. Spinnen, raspen, enz.

23. Witte Boonen op het
Tabaks-Land geteeld. 25.

Tabakroóken. Deszèl.'is maatig
X. Deel.

Gebruik kan nuttig, Vip;
131. het onmaatig gebriiik
zeer fchadelyk voor dë Ge-
zondheid zyn. 132. Voor-
bfeeld daar van. 135. Ta-
baksrook, van agteren in-
geblazen , maakt fomffds
de Drenkelingen weder le-

vendig. III. 183.

Tafelfchuimers. ( Gulzige )
•Grappig Middel om hun het
Eetentè beletten. VIII. 552.

Takken. Hoe dezcivèn op de
Boomen behooren te ftasn."

V. 443-
T3kfchieting(Nreuwlings oift-

dekte) van de Kamfer. VII.
5Ó2. Haare fraaiheid. 569;
De Afbeeldirigen verklaard.

577-
Tandpyn gaat over door 't E-

lektrizeeren en hoedanig.
II. 567. Verfcheide Proef-
neemingen daar omtrent in

't werk gefteld. Zie Kies-
pyn.

,
.

Tartaaren.(Ruffifche)DitVolk
is zeer heufch. X. 25.

Tarw is geen Natuurlyke Plant,

maar door Konft gekweekt;
lil. 206. Haare verbafte-
ring tot ander Graan ison-
inogelj^k ,• 74. maar wel tót

Onkruid. 207. Haare Ver-
zenging befchreeven en dff

oorzaak daar van onderzogt-
55,56.Middel daar tegen. 57.
Manier om dezelve te be-
waaren én goed te houden,
voorgerteld. 345^, enz. Zie
Koorn.

Tarwe-Graan is verfcheide
Ziekten onderhevig. VI.

356. De vermolzefning van
hetzelve nagefpoord. 357,
enz. Proefneejningtn om-
R r treni
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trent derzelver oorzaak.

361—375. Middelen daar

tegen. 377. Verfcheiderley
bereidingen van het Zaad-
Koorn. 380. Tegenwerpin-
gen opgelort. 383.

Teering door Staalwaterente
drinken geneezen. V. 271.

Teerwater tegen de Kinder-

pokjes aangepreezen.il.356.
Tek of Hondsluis,naauwkeu-

rig afgebeeld en befchree-

ven. IX. 348.
Teleskoop Spiegels. Hoe men

die volkomener van Glans
en beftendiger kan maaken
dan gewoonlyk? III. 539.

Telgang der Paarden. VII.

485. Gebroken Tel. 489-
Telliamed. (Autheuf van)Zy-
ne Gevoelens vvederlegd.

VIL 103, 107.

Tekon. Deszelfs Vertoog o-

ver de Oorzaak der verdui-

ftering van 't Gezigt, die

gemeenlyk de Staar of Ca-
taraöl genoemd wordt. IX.
366, enz.

TenaFoliataTartari.Wztn.i'i^

DU Tertue. Zyn Verhaal noo-
pens de Zwaluwen. II, i$o
—193. Zynbefchryvingvan
de Katten die men op de
Amerikaanfche Eilanden
vindt. 540.

ThermometerSchaalen. On-
volkomenheid der Vergely-
king van de l'IJle en Fabren-

beit. V. 127. ^ant. Volko-
mene Vergelyking van dee-

ze en die van Reaumur,
met elkander. 139. Opftel

en gebruik van den Tafel

,

daar toe dienftig , aangewee-
zen. 141 , 143,

Thennometer. Zeldzaams

Ontdekking, omtrent dtf

fchielyke daaling van den-
zelven, als hy uit Koude ia

Warmte overgebragt wordt,
V. 132, 133. uiant.

Thermometer. Groot veffchil

in deszelfs Stand in weinige
Dagen. VII. 304.

Thermometers hoe te maaken
tot de bevriezing van 'C

Kwikzilver. VI. 81, 87.
yJnni. De Kwik daalt 'er

niet altyd regelmaatig in.

89. 't Verfchil van Glas doet
weinig ter zaake, dat van
't Kwikzilver veel. 91. Die
met Wyngeeft zyn dienftig

om de Koude af te meeten,
als de Kwik bevrieft. 103.
Reden, dat de Kwik daalt

in een warmer Lugt, on-
derzogt. 103. Trap van
Koude op welken de Kwik
tot bevriezing gebragt kan
worden. 1 1 1 . Punt der Koo-
king van de Kwik vaftge-

fteld. 113. Die vandevloei-

jing der Metaalen, verbe-

terd. 97.

fiLLET. Deszelfs Verhande-
ling over de Oorzaak die

de Tarw in den Halm be-

derft ert zwart maakt. VI.

355—388.
Tn.LOLOY. Zyn Vertoog over

de Traanfiftel. IV. 246—
254-

Tin. Trap van Hitte waarop
het vloeibaar wordt. VII.

567. Hoe te ontdekken of

'er ook Lood onder ge-

mengd zy. V. 590. Manier
om het fchoon, hard en wit

te maaken. IX. 593.
TissoT. Deszelfs wederleg-

ging van de Tegenwerping
gen
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gen van 'den Heer. Ant.
lïE Haan , op de In enting

der Kinderpokjes. VII. 149
,.—180.
ïdiUAs. Bedenkingen overzyn
Blindheid, VIII, 340. De
Hiftorie dien aangaande
heeft veele zwaaiigiieden.

350. De Oogliwaai heef?

beftaan in witte Vlakken op
't Hoornviies ,

genaamd
Albugo of Leucdma. 356.
't Welk uit de Geneezing
biykbaar is. 361. Doch
zulks maakt de groolfte

zwaarigheid en doet de ge-

heele Hiitorie verdagt, ja

byna onmooglyk worden.

Tobolsk, Hoofdflad van Sibe-

rië. Toellel tot de Waar-
peeming der PafTagie van
Venus over de Zon, aldaar

gemaakt. X 16. Gefreld-

Beid der Stad. Haar Koop-
handel, met China, afge-

broken, 18. De Breedte en

Lengte daar van bepaald.

VIL 428 , 430-
Togtmaakers van den He^r
Haues , tot het dropgen van
't Koorn, door deFranfchen
poed gekeurd , maar een

weinig verbeterd. IH. 360,

361. Deizelver dienfl: en
gebruik tothetdroogenva'n
Buskruid zonder Vuur. 424,

430. Nuttigheid derzelven

tot bewaaring der Graahen.

VIL 521.

Tong. Wond aan dezelve

zonder Hechting genezen.

IX. 65. Werktuig daar toe,

ïorren der Krengen. Zie
Doodgraavers.
X. DüEL.

TpoR (du) Zyn Verklaaring
van een Voorftel der Ge-
?igtkunde. Vl. 543—572-
Vervolg van zyne Verklaa*
ring van dit Vodrftel, X.
238 , enz.

Tourmalin of AfchtrekkerrdüS
genaamd. Deszeifs befchry-
ving. Vi. 133. en ^antek:

Proefneemingen met den-
zelvtn ten opzigt van de
plus- en Hzzwzix-Elektriciteit

131, enz. Zyn 'natiiurlyke

Staat, 137, Verandering
daarin door Hitte voortge-
bragt. 138. Ook doorWry-
ving. 201. Zyn verfchilvan

andere Eiektrieke Lighaj(-

men. 204, 216. Uitwer-
king van de Lugt, of WintJ
d,oor blaazen daar op 209.

Zyn niiddelhaare oineiitraa-

Ie Staat. 212, Zyn overeerr-

komfl: met den Zeil -Steen.

2i6. Sterk Vuur beneemt
hem zyne kragt't eenemaai.

,217. ., '

TouRNEFonT. Zyn Berigt van
'

de Rypmaking der Vygen
,
in de Levant. VI. 279.

Tournefol , Vertoog over
derzelver befeiding in

Vrankryk. ÏX. 271, enz.

Welk een Plant men dezel-

ve van maake. 273. Het
Verwen der Vodden of Lap'*'.

pen, 277. Het droogen

:

280. blootüellen aan den
Damp van Pis of Mefl :

283. inpakken en prysi

Scheikonftige befpiegeüng

van die bereiding. 290. Oor-
zaak der blaauwe ofpaarfch-

.agtige Kleur, 292, enz.

Tourniquet. Deszeifs losïaa

ting doet, in zeker Geval,
Rr a dé
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cle Bloedftorting ophouden.
I. 170.

Tover-Schildery, (Elektrikaa-

Ie) II. 133.
.

Toxkoiendronoï Vergifiboom.

Zie Vernisboom.
Traanen van Glas ofHolland-

fche Traanen. Zie Knap-
glaasjes.

Traanfiftél.Derzelvèr Befchry.

, ving. IV. 24.7. Verfchil van

andere Ongemakken op die

plaats. 248. GewooneOpe-^
ratie op dezelve. 250. Nieu-

we Manier van Geneezing
voorgefleid. 251.

Trekvügeien. Welke en waar-

om dus genaamd. II. 209.

Zie Stryk-Vogelen.

Trembley. Zyn Brief aan den

Heer Birch , over eenige

Byzonderhedender Natuur-

lyke Hiftorie. IV. 620—
626.

Trew. (Dr.) Zyiie Waarnee-
mingen omtrent den doo-

delyken Waafem van Gloei-

jende Kolen. VII. 402—
417. Zyne Aanmerkingen
omtrent de Bloem en Vrugt

van den Saffaphrasboom.

ïaiEWALD , een Sweedfch
Kapitein. Zyn Uitvinding

om de Schepen van Vuile

Lugt te zuiveren. X. i93-

Triorchides (De zogenaamde)
hebben geen drie weezent-

lyke Ballen. I. 294.

Triquttra. (OJJicula) Zie Drie-

kantige Beendertjes.

Tritons. Welkgeflagt van Die-

ren, by L1NN.EÜS. 11.576.

Ïronchin. (Doktor) Zyne
Verhandeling over hét Ko-

lyk van Poitou. II. 589—

.
612. Zyn Manier van In»
fnyding by de Inenting der
Kinderpokjes. III. 87. In-

entingen der Kinderziekte

door hem te Parysin'twerk
gefteld. X. iio.

TrosPoIypxis, omtrent de Kufl
van Groenland in Zee ge-

vonden , befchreeven en af-

gebeeld. I, 98—103.
Tuberoozen, zeer fchoon ea

bloemryk, in de Mos voort-

gekomen. III. 71.

Tuinen te Smyrna. IX. 11.

Zy zyn met Aarden Wallen
omheind. 14.

Tuinierkonll. Derzelver op-

komft en vordering te Mont-
reuil by Parys. V. 422. VI.

149. Befchryving der Tui-
nen aldaar , en de manief
om allerley fchoone Vrug-
ten daar in te tcelen. 426,
enz.

Tuinflakken worden door de
Kikvorfchen vernield. VIL
41.

TüLL. (Samuel) Deszelfs ma-
nier om de VilFchen te lub-

ben, voorgelleld. I. 389.

Tulpen (dubbele) worden ver-

agt. VII. 71. Oorfprong
der dubbelheid in dezelven.

74, 77. De regelmaatige

vermeerdert haare Schoon-
heid. 71. Middelen om die

dubbelheid te bevorderen,

79. Verfcheide trappen

daar van. 81. Volkomen vol-

heid. 87. Teruggang der

Dubbelheid. 95. Manier ora

de Bollen te behandelen,

tot behoud derzelve. 96.

TuLPrus. Zyne VVaarneeming
omtrent een Kwetzuur aan

de Keel. IX. 73-
BC
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DE TüRBiLLY. (Marquis) Zyn
nérigt wegens het aantafleii,

toemaaken en behandelen
van ongebouwde Landen.
VIL 305—365-

Turf. DerzelverOorfprongen
Voortbrenging. X. 205, enz.

Het Kolen branden daar

"van. si4,enz. Verfchiüen-

~de hoedanigheid. 227. Re-
den van haare bfandbaar-

heid. 234, enz. Daar van
werdt , in 't laatfte van de
vporgaandeEeuw , de Proef
genomen te Parys. 218.

Tyd. Manier om denzelven

op Zee te vinden. IV. 503.

lydmeeter. Zie Zee Uur-
werk.

Tyriers hebben voorgegeven
de Kond vj\n 't Glas te maa-
ken alleen te bezitten. L
185-

Tyson. Zyn Befchryving van
den 'Menfchen óf Kinderen-
Worm. V. 220, enz.

U.
Uitbroeding van Kuikens

door de broeijing van
Run. X. 157, enz.

üitdamping (Jaarlykfche; Van
't Water. II. 371,

Uitftoeling van het Koorn.X.
' 348. '

Uitwaaferning der Vogten' is

.• een algemeene Eigen fchap
derzelven. III. 496. Zelfs

heeft zy in meell; alle Lig-
haamen plaats. 497. Ook
in hetYs. 499. In 't zelve
wordt zy door fterker Kou-
de niet vermeerderd. 504,
Maar door de Wind. 513,
516. De open Lugt wordt
'er toe vereifcht in 't Ys

,

«let in 't Water. 521. Oor-
X. D £ E L.

zaak vnn die tegèhftrydig.

heid. 522.

Ulhoorn. Verbetering van 't

Glojjocomiuin doorhem on-
dernomen, IVi 575, 381.
Onderzoek van de kragt,

die 'er dan mede in 't werk
gefield kan worden. 583.

D-ÜLLOA. Zyne Befchryving
der gedaante ; enz. van de
Platina, of 't Witte Goud,
IIL 527;- .vi>.-7

Ultramaryn-Verwe '^^'ordt' uit

de Söuda gemaakt. VIIL
442.

Uraehus.. Dezelve vrcri inde
Menfchen ook, doch zeer
zeldzaam , open gevonden
tot aan den Navel. VL 606.

In de Beeften wordt zy doör
toevallige Oorzaaken tot

een groote wydte uitgezet,

daar zy anders in dezelven
zowel geflooten is als in de
Menfchen, 609. Derhalve

• moet de geflootenheidvan
dezelve niet doen denken,
dat het een enkel Ligament,

zonder doorgang of hollig-

heid, geweeft zy, 610,
;

Urinofa Salia. Wat ? I. 244,
Uurwerken van verbaazende

• naauwkeurigheid. IX. 314,
-'•319, Zi«Tydmeeter.-

VaaCwèrk^in de Keuken be-

ter van Yzer of Aarde-
werk , dan van Koper. IX.

591.
Vacössain. Zyn Waarneeming

omtrent een Buikswond.
VllL 582.

Valisnieri. Zyn Stelling nöo-
pens den oorfprong van dén
Lintworm. IIL 328, 332,
Dat dezelve uit een reeks

Rr 3 Kaa.
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Kauwoerdzaad - gelyken-
de Wormen beftaat. 338.
Wederlegging van dit Ge-
voelen en van de redenen
door hem bygebragt, voor
't zelve. 338—345. Onvol-
komenheid van zyn Werk
aangetoond. V. 316, 332.

Vaulb. (P. uella) Zyn be-

fchryving van de Perfiaan-

fche Katten. II. 537,
Vallende Ziekte in een Paard.

VIII. 214.

Fara van Kaiti|ie. Der^elver
evenredigheid tot de Toije

van Parys. III. 572, ^a7it.

Varkens- Blaas, Zonderlinge
vertooning daar ann. VI.
603, enz.

Varnier. (Dr.) Zyne Waar-
neeiningen over de Kinder-
pokjes. II. 355. üver de
Zwarte Ziekte. X. 433.

Vee Ziekte of Sterfte. Dezelve
wordt van fo.nmigen gere-

kejid overeenkomftig te zyn
met de Kinderziekte, van
anderen voor een foortvan
Peft gehouden. IV. 602.
Weinig of geen Voorbeel-
den zyn 'er bekend, dat
een gebeterd IJeefl: weder
daar aan gelaboreerd heeft.

606. Aanpryzing van de
nuttigheid der In-enting van
deeze Ziekte , tegen derzei-

ver beftryders. 600. Dereg-
te Engelfche manier van In-
enting befchreeven. 6,12,

Reden dat dezelve In Vrank>
lyk de iZiekte niet heeft
voortgebragt. 611. Onge-
lukkige Uitflag der Proef-
neemingen in de Nederlan-
den , waar aan toegefchree-

y«D. £11.248. Nieuwe Proe-

ven doch niet te gelukkig
uitgevallen. 253, enz. be-
denkingen dien aangaande.

256— 20O. Eefchryving en
Afbeelding der gebruikte

Gereedfchappen. 235 , 261.

Vpenlanden zyn in Vrankryk
overvloedig, X. 226 , enz.

Veipooten. Een Bende der
Vogelen. I. 592.

Veldzuuring. Gebruik van der*

ielver Wortel. III. 400.
Veni^l. Zyn Scheikundig On^

der^oék der Bronwateren
van^eltz. III. 145—173.

Veneiis. i-^plktelling aldaar.

II. 5i4r
Venfterglazen. Dcrzelver ge-

bruik is niet zeer oud. 1.

202.

Ventilators. Zie Togtmaakers.
Venus in de Zon rVerfchy-

jiing van) den 6 Juny 1761.
Aanmerkingen omtrent het

berekenen van die Ver-
fchyning door den Heer
Klinkenberg. VI. 59,
Waarneemingen daar om-
trent te Parys door den
Abt üE LA Caillk, en an-

dere Sterrekundigen , aan

den Heer N. Struyck: me-
degedeeld. 305 , 306. Waar-
neeiningen van de Paflagie

van Venus over de Zon

,

door den Abt Chappe d'Au-
TEROCHB , te Toboisk in Si-*'

berie. VII. 422, enz. Ma-
nier van Obfervatie. 436.
Verlichte Ring of Maantje

door hem op den rand van
de Planeet gezien. 438. Re-
duftie der Wfiarneemingen.

441. Berlgt van den üit-

llag der Obfervatie van dat

Verfchynzel in 't algemeen.
VIII.
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VIII. 315. Vergelykingder

Waarneemingen , welke

daar omtrent op verfcbeide

Plaatfen van Emopa, met

die aan de Kaap der Goede
Hope gedaan zyn , door den

Heer Short, in Engeland.

X. 31 , enz. Het Veifchil-

zigt van de Zon daar uit af-

geleid. 36. Hetzelve door

vergelyking der totaale Duu-
ringen. 41. Uitko;nIl van dee*

ae Vergelykingen. 47.

Vcnus. (Planeet) Gefchilover

haare Onwenteling op den

As, VIII. 489. Berekening

van haar Middeüyn, uit de

Waarneemingen te Parys,

door den Heer Struyck.

VI. 307. Verfchil in de

fchynbaare Middellyn , door

een Ring van Licht veroor-

zaakt, volgens de Vv^aarnee-

mingen van den Abt Chap-

?E d'Auterochb : VII. 445.

ook door de verfchillende

langte der Verrekykcrs of

Teleskoopen. 44S. Hanr
Middeliyn.opeen verfchil-

lende wyze door de Waar-
neemingen der Paüagie over

de Zon bepaald, van den

Heer Short. X. 47.

Ftms Pbyfique. Een Boekje

dus genaamd. Denkbeeld

. van deszelfsAutheur over de

Voortteeling der Dieren.

IX. 19Ó. Onwaarfchynlyk-

heid daar van aangetoond,

aoi.

Venuskwaal pn zyn in Siberië

zeer gemeen. X. 14.

Venyn der Hondsdolheid met
. dat van de Adderen • Beet

overeenkomflig. IX. 549.

Verandering v^a Vzer in Ko-

X. DE£L.

per, zogenaamd, is flegts

eene nederdryving van 't

Yzer doorhetKoper. 1.371.

Veranderlykheid (groote) van

het Weer, in 't jaar 1763.

Zwaare Vorft en fterke

Droogte in Jamiary. VIII.

162. Ongemeen Koude en

fchraale Voor-Zomer of

ikt'ey. 320. Zeer natte Herffc

en zwaare Hitte in Auguftus.

480. ByReveRegenagtiglieid

van den Voor-V/incer, en

zagt Weer in December. 608.

Verband (zonderling) voor de

Haazemond. VIII. 591.

Verbeeldinge (De kragt der)

van de Moeder op haare

Vvugt , ontkend. X. 455,
enz.

Verduiftering van 't Gezigt

door het fterk kyken op de

Zon, IX. 104, enz. 't Zelf-

de krygt men van 't Weer-
licht of den weerfchyn der

Zonneüraalen. iio.

Vergiftige Kruiden. De Aan-
pryzing van derzelver in.

wendig Gebruik, tot Ge-

neezing van Lighaamskwaa-

len , is niets nieuws. VIII.

545. Voorbeelden van der-

zelver Gevaarlykheid: 565.

in 't Zaad vanBüfemkruid,
iHyofcyamus): 557. in de Be-

liën der Belladma :'
565.

Cicuta of DoHe Kervel. 573.

Vergiftigheid van fo.mmige

Dieren ond?rzogt. X. 360.

Vergin. Verhaal van deszelfs

Proefneeming tot verande-

ring van Haver in Rogge.

III. 405—412. Aanmerkin-

gen daar tegen. 481, enz.

De Proefneemingen mis*

lukt. 484., Wat reden tot

Rr 4 <i't
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dit bedrog kan gegeven h|eb-

ben. 494.
Vergrootglaasjes. (Kleine)
Manier om dezelven te inaa-

ken. V, 479. De Beiteltjes

tot de Kommetjes. 481. De
Kommetjes. 482. De Stok-
jes of Handvatjes. 4 84. De
Slypflof, 485. Het Slypen
der Glaasjes. 487. de Po-
lyft Stof te bereiden. 492.
Het PoIyften,494. De Kap.
jes om de Glaasjes in te zet-

ten. 496.
Vergul den van Houtwerk

,

hoe gefchiede? IV. 99.
Verkopering van gepolyli Y^

zer, hoe gefchiede? I. 373.
Verlamming der Leden. Zie

Parejïs.

Veriosfinge. Pyn in de Len-
den, dezelve voorgaande,
waardoor veroorzaakt wor-
de V IV. 267. Oorzaak van
de Viaagen desArbeids on-
derzogt. 255.

Vernisboom. Deszelfs Kruid-
ïcundig Onderzoek. III. 372,

373 . 376- Hy groeit van
zelf in Virginie, Nieuw En-
geland en Carolina. 380.

Veronica, Zie Eerenprys.
Verrekykers zyn in de voor-

gaande Eeuw eerft uitge-

vonden. I. 205. Een nieuw
Soort daar van, tnet zeven

. Glazen. Berigt van der^I-
ver Uitvinding. V. 554,
enz. Reden van de fraay-

heid, verklaard. 562.

Vcrfchieten der Graanen is

' korthaar VII. 513. Middel
om 't zelve teontgaan.521,

524-
Verfchilzigt van de Zon. Wat?

V.411. Hoe grpüi volgens

de laatfte WaarrteemJngen?
416 Hetzelve afgeleiduit
de PaiTagie van Venus over
de Zon , volgens de Obfer-
vatiën op den geheelen Aard-
kloot gedaan: X. 36, 40.
en uit Vergelyking van vyf-
tien totaale Duuringen ?

41 , 44. Overeenftemming
van beiden, 46. Verfchi!
der Waarneemingen van
Pingré op 't Eil. Rodriguez,
met die te Stokhoim , ten
deezen opzigte, waar door
veroorzaakt. 58.

Verfteeningvan het Hout, De
niogelykheid daar van aan-
getoond. IV. 36—48. Een
Boom tot een Keifteen' ge.

worden. 42. HoedieStee^-
. maaking gefchiede ? 45.
Verfteeningen (De zogenaam-

de) der Carlsbad-Wateren,
zyn maar Overkorftingen
roet Steenige StofFe ; V. 549.
doch zeer fraay en laaten

zig tot veeie Aardighedea
bewerken. 550, 551.

Verteering dej.vSpyzen door
Proefneemingen nage-
fpoord. In Vogelen die een
Krop en Sterke Spieragtige

Maag hebben. IV. 347 , enz.

In Roofvogelen , die eeri

flappe Vliezige Maag heb-

ben. 362 i enz. In Honden.

377. In Schaapen- 379'
Vertinnen. (Hoe men het Ko-

" peren Vaatwerk zelfgemak-
kelyk kan) IX. 590.

Verzengd of Brandkoorn.Ziè
Tarw;

Vezelen (Spieragtige) in 'k

Dierlyk Lighaam.Haare Ei-
genfchappên. IV. 172.
(Veerkragtige)ontdekt.i8(i.'

• Via-
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VuNÉiLï. Vuuring der Zee ,

by nagt, door hem aan Lig-

tende VVormpjes toegefchre-

ven. VI. 418 Geflalte van
die diertje?. 423. Nadere
Ontdelikingen dien aan-

gaande. 427.
ViRGiLE. Des'zelfs Vertoog o-

ver de nuttigheid van het

Zout in het Voedzel van 't

Vee. IX. 130, enz.

Vifch (zeldzaame) indeMid-
dellandfche Zee gevangen,
afgebeeld, lil. '381. Zyne
Befchryving. 38.^—386.

' ' Waarom ligter rotte

dan Vleefch.' IX. 435. Hy
vermenigvuldigt in fommi-
ge biniienlandfthe Wateren
meer dan in "andere. X. 372.

Deszelfs verfchillende ma-
niervan Ryën .aangetoond
in de Voorn, 374. in de
Afterling en Braafem, 376.
in de Baarfen.377. Manier
om dezelven voort te plan-

ten. 378, enz. Ja over te

brengen in een ander Meir.

383. Menigte van Kuiticor-
' reis begroot in verfeheider-
' "léy Vilichen. 384. Mogely-

ke Vermenigvuldiging door
de Voortplanting. 38Ö.

Viflchen van Nederland in ze-

kere Rangen of Orders ge-

fchikt door den Heer J.

Fr. GroNovius-. 1. r45-. Lylt
derzeiven. 148— 159 Ly(l

'-"van eenigen, die door den
Heere

J. Fr.- Gronovius
niet aangetekend zyn, ópge-

' ;inbakt doór'L. T. Grono-
•

vius. 324—332-
«—-—— Manier om dezelven

te lubben voorgefteld en
bèfchreevén-. I. 38s>--395.
X. Dkel.

Of dezelven Gehoor Weh»
ben , onderzogt. II. 66. Det-
zelverVoortteeling verfchilc

niet van die derandereüie»'
ren. IV. 241. ' '.

VilTchen (Kraakbeenige) heb-
ben veel overeenkomft met
de Kruipende Dieren. V.
300. Zy zyn van de meefte
Schryvers als doof aange-
merkt. 299. Het Gehó'oc-
tuig in de Roch nagefpOoïd.

33(5. P-eentjes in 't Bekke-
neel der VifTcheTj. 339.

"

———
> die Kieuwen hebben,

Ilun Bloed is weinig wariri.

VII. iig: j^ant. Het Licht,-
dac zy in 't donker ultgee-
ven, hangt af van zekere Ö-
Ite -of- Vettigheid. 265.

'

— (drie vreemde) aC-

geheeld en befchreeveij. }i.

iso6. ,:

VJeefch. Aanmerkingen Over
het inzouten van hetzelve.
IX, 426,enz.Proefneémin-
gen daar pmtrent, in 't werk
gefteld. 438, enz. Deszélfs
verandering 'in 't Kooken;
574. door 't Bra,aden. 594.
Hoe te maaken dat het
muiW blyve. 596. ' ,

Vlieger ( Elektrikaale) höe^i-
'nig gemaakt door Dr. Lr-
KiNG. I. 468. Hoe door B.
Fbanklin. 617. Hoe des-
zelfs Yzeren Spits op 'de
Wölk werkt. 473, Üitwer-
kingen daar van op den dm*
laag* hangende Sleutel. 61 8.

Proefneeraingen van den
Heer Romas daar mede.
III. 107. Toefterom hem,
zonder gevaar, op te fctjie-

ten. X. 75.

V lieiboom.•{Sambucus') Kragt-
Rr 5 ten
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ten van deszelfs Schaduw
en Refiën. UI. 399,

Viiespooten. Een Bende der
Vogelen. I. 592.

Vlinder-Vifch. Wat? I. 327.
Vloeibaarheid is maar iets

fchynbaars. IX. iii8.

Vloeipokiien (kwaadaartigfte)

d^rzelver aart en behande-
ling. II. 339, 340. Zyzyn
leelyk in zeer vette Kinde-
ren. 361, 362.

Vloeren met Glas geplaveid

of ingelegd , by de Ouden.
I. 200.

Vlooijen llerven door den
Waafem van Kamfer. VIII.

10.

Voet. (Spaanfche) Deszelfs

langte onderzogt. lil. 192,
Aantek.

'

Vogel. (RuD.AuG.) Deszelfs

Praktikaal Samenftel der
Mineraalen of Aard- tn
IJergaoffen.VllI, 387, enz.

m een Chymifi;, will de
Zeep weder te ontbinden en
haar famen bellende dce'.en

van een te fcheiden. Vill.

436.
Vogel (zeldzaamc) in Egypte.

IX. 478, 4/9-
Vogelen. Verfchli in derzel-

ver Ini^ewanden ontdekt,

IV. 117. Onderzoek naar

de Verteering der Spyzen in

dezelven. 345. De Maag van
de genen die Graankorrels

eeten , werkt door een zeer

ilerke Wryvende of Ver-
maaiende kragt, Qp de in-

geflokte Spyzen en alle Lig-

^ haamen daar in vervat: 349,

358 , 360. doch om ze tot

Chyl te maaken wordt zeker
.. yogt vereifcht. 361. Dit

Ontbindvogt fchynt dff

voornaame oorzaak der Ver-
teering te zyn in de flappe

en vüez/jje Maagen der
Roofvogelen. 363 , enz. Het
werkt niet op Graanen of
Brood , maar kra;:tig op
Vleefch. 3^19. Eigenfchap-
pen van 't zelve onderzogt.

374. Zy llerven veel aldoor
't ingeeven van Kamfer.
VIII. 27.

Eik V/ereldsdeel heeft

waarlchynlyk zyn eigene.V.
24. Lyli; van de Carolini-

fche Vogelen. 27—34. Lyfl;

van de Yslandfche en
Groenl-.indfche. 36—41. Op-
telling der Laplandfche Vo-
gelen. 43. F* uisfifche. 46,
enz.

Hunne Rangfchik-
king. V. 155. Kenmerken
der GeOagten. 157. Onder-
fcheiding van byzondere
Soorten in elk Geflagti vol-

gens htt Samenftel van den
Heer Linn/eus. 163 . enz.

Vogelkunde (Korcbegrip der)

I. 585. Konflwoorden der

Vogelkunde. 587. Maat en
Gev/igt omtrent de Vogelen
gebruikt. 591. Het Samen-
ftel bci'.noptelyk vertoond,

592. Order der Geflacbten.

594. De Vogelkunde aan-

gemoedigd V. 150,

Vogten. Derzelver üitvvaafe-

ming waar door verminderd
of vermeerderd worde ?

III. 50(5.

Volger. Bepaal ing van het tyd

.

Stip, dat tot deszelfs Af-
haaling dienfligis. VI. 478.
Kentekenen daar omtrent.

480. De verhaalling is fqm-
tydi
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tyds doodelyk ; fomtyds
noodzaakelyk : 482. inzon-

derheid wegens de Bloed-

ftorting. 483. Verfcheide

Omthndigheden aangaan-

de de plaatzing van den Vol-

ger. 487. Het fcheuren der

Vliezen hoe voor te komen.
490. Voorzorg in de Af-

haaling, indien de Streng

te zwak is of gebroken.

491. Manier ooi de lütdry-

ving te bevorderen van de
Nageboorte der Miskraa-

men, in de eerlte Maanden
derZwangerbeid. 494. enz.

Vonken. (Elektrikaale) Der-
zelverkragt. 11. i6r, 163,
56Ö, 56B, 569.

Vooroordeelen hebben devor-

dering in de kennis der Na-
tuurlyke Zaaken zeer tegen-

gehouden, ï. 260, 261.

Men komt dezelven door
Proefneemingen te boven.
262, 263.

Voorn is van verfcheide Soor-
ten. 1. 155. Deszelfs ma^
riier van llyën. X. 374.

Voortbrenging (onbepaalde
of twyfelagtigej weder jter

baan gebragt door de Buf-
FON. IX. 37, 42.

ypoytbrengzels (onnatuurly'
ke) in de Planten zo wel als

in de Dieren. IX. 55. Zy
zyn niet altoos onvrugtbaar.

57.
Voortgang van een Schip op

Zee. Werktuig , om dien af

te meeten , befchreeven. I.

127. Deszelfs verbetering
en Proefneemingen daarme-
de roeijende in'"' de Rivier
vanHydepark. 131. In een
Scheepje zeilende op de
X. Deel.

Theems. 133. Befluit daar
uit opgemaakt. 135. Ande-
re Proeven op Zee geno-
men. 136, 137. Het fchynt
naauwkeuriger te zyn dani

de Log. 139. Het zoude nog
verbeterd kunnen worden.
141.

Voortplanting der VifTchen.
Nieu vveManier voorgefteld.

X. 371 , enz.

Voortceeiing (Vermogen tot)

wordt door de Cictita be-
vorderd, volgens Störck.
VI. 466, 467.

'— der Planten door
het Zaad van 't Stuifmeel
bevrugt. VU, 72.

der Dieren, inde
Wormen der Kinderen en de
Styfze'i-Aaltjes ontkend door
den Heer de Buffon. IX.
35 > 38. Derzelver afhange.
lykheid van de beide Sexen
verdedigd : 41 , enz. ver-
klaard in de Planten; 47.
toegepafl op de Dieren. 52.
Voorbeelden ,die zulks be-
vestigen. 57. enz. De Voort,
teeling gefchiedt niet door
Na-voortbrenging , maar
door Ontzwagteling: J9r.
ook niet door Nevensplaat-
plaatzing, 201.

Voorwerp met één Oog be-
fchouwd, verandert, vol-
gens den Heer Musschen-
BROKK ,van plaats , wanneet
het met de beide Oogea
gezien wordt; volgens 'lk
Clerc niet. VI. 551. Dee-

, ze Waarneemingen , hoe
fchynftrydig ook, kunnen
overeen gebragt worden.
557-

Voorwej;pglazen. Nieuw foort

der-
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derzefwen ihans met fnp.ces

gebruikt. V. 562-
-f

,'"
.

Vorfl. Dezelv.e vermeerdert
de Uitwaazeiningvan 'tWa-
ter niet. lil. 505. Zy maakt
een foort van Sublimatie.

517. Een fyn Stof en Ys-
deeltjes worden door dezel-

ve in de Lugt vcrfpreid.

523. Die fomtyds zigtbaar

zyn. 525.
'yosMAER. (De Heer A.)Des-

zelfs Yerhandeliijg overeen
nieuwGeflagt vanZee-Krab-
ben, dat zo Wel Pooten

' op de Rug a!s ondey aan
' den Buik heeft. X. 119,

Voflen paaren niet met Hon-
- den, III. 390. '/_"_,

Vrankryk. Het Turf déiven
•- en branden, aldaar nuttig
' en noodzaakeiyk. X. 205

,

enz. Onderneemingen ten

dienopxigte in't voord ^an
de voorgaande Eeuw. 217.

Verwaarioozing van ditOnt

werp wegens den overvloed
van Hout. 221. Het is ze-

dert eenige Jaaren hervat.

222. Veen.'anden zyn 'er,

in Vrankryk, overvloedig.

228, 237,
Vrouwen iiomen fomtyJszeer
Oud in de Kraam. V. 108.

Vrouwsperfoön (een Jong

)

van een dollen Hond gebe-
ten , en verfcheide maaien
in Zee gedompeld , krygt

niettemin de Watervrees
lievig op 't lyf. 1. 556.
Middelen daar tegen in 't

werk gefteld. 559, De Toe-
vallen verminderen. 563.

Zy wordt dikwils met Kwaa-
ïykheid t^evangen. 564.

Schoon zy reeds zwelger}
kon bleef haar defchrik,
van Honden en Water te

zien ; nog rteeds by. s05.
Zy krygt nieuwe en zwaare
Toevallen door 't gezigt van
een Kom met Water. 567.
Ais ook door zekere Voor-
valten, haar bejegend. 569.
Die haar zeer doen verer-
geren. 572. Eindelyk wordt
zy volkomen genezen. J575.

Vrugt. De kragt der Verheel-
dinge van deiVioeder op de-

zelve ontkend. X. 455, enz.

Daar is geen waare Inmoa-
ding der Vaten van deLyf-
moeder met die van de Moe-
derkoek. 457. Ook geen ei«

gentlyke famenhcchting,
door Vezelen. 464. Men
vindt in de Koek geen Ze-
nuwen. 466. Des de over-

brenging der aandoeningen
van de Moeder op geen be-

kende wyze kan gefchieden,

473. De Waarneemrngen,
betreffende den eigentlyken

oorfprong der Moedervlak-
ken. Tekens en Wanllaltig-

hcden zelf, hoe aloud en
algemeen berugt, zyn on-

gegrond. 478, enz.

Vrugtbaarheid. Onderzoek
naar den tyd van 't. ophou-
den derzelve indeVrouws-
perfoonen. V. 107. Zy hangt

niet altyd van de Stondeni

af. III.

Vrujitbeginze! (Het) is alleen
'

vJTn de Vrouwelyke Sexe
afliomftig. IX. 174, 182,

186. Hqp hetzelve trapswy-

ze zigtbaar worde; 176. van
gedaante verandere. 179.

Vrugten , 's Winters , frifch

'en
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en goed te houden. Proef-

'neemingen daar omtrent.

X. 450, enz.

Vtugtvoortbrengende dealen

van de Rogge en Haver
met elkander vergcleeken.

III. 490.
Vuur maakt Wind of Togt.

X. 190.
—-^ (Elektrikaal) Hoe het

zeive in Evenwigc gehouden
wordt in den Heer Mus-
scHENBROEKs Eiektrlkaale

Fles. I. 596, 597. Hoe het-

zelve uit den top iiaar den
bodem loopt om hét Even-
wigt te herftellen. 605. De
puntige Lighaamen hebben
de Eigenfchap van dit Vuur
afte trekken enwegteftoo-
ten.öoó. Zulks aangetoond,
608. Dit Vuur wordt niet

doorWryving voortgebragc

maaralleen verzameld.610.
Men kan het rond laaten

loopen en op een ftapelen,

afdryven van, of trekken
op eenig Lighaam, van een
ander af. 613.

(Elektrikaal) is zeer o-

vervloedig in Glas. II. 129,

141. Het wordt door fom-
mige Lighaamen fterker

verzameld dan door ande-

ren. 147. Het vertoont zig

op de Zee by Storm. 148.

Het huisveft in de Lugt.

151, 158,257. Hetbemint
bet Water. 146, 259. De
Dampen worden door het-

izelve opgeheven. 149.
Daauw en Mift belet des-

zelfs werking of verkryging

uit de Lugt. 257. Sommi-
ge Wolken zyn 'er van be-

deeld, anderen weinig of

X. D£KL.

niet. 151. 154: Onweers-
wolken allermeeft, 247. HeC
wordt door alle verhevene»
fpitfche en vrygeplaatfté

Lighaamen , 'er uit getrok-

ken. 160, 245: zelfs ook
door Horizontaal, laag by
den grond, vrygelegde Staa-

ven. 251: en door Lighaa-
men van allerley Soort, op
een Pekkoek, in de open
Lugt gefteld. 252. Hetver-
fchilt weinig van gemeen
Vuur. 160. Toeftel vanLE
MoNNiER , om 't zelve uit

Donderwolken te trekken,

24.4. of op een te flapelen.

24Ö. Wanneer het zig over-

vloedigft verfpreide. 248,
249. Het komt ook uit aller-

ley foort van Wolken: 253.
zeifs uit de heidereLugt:254.

maar wordt door zwaare
Daauw of Mift belet zig te

openbaaren. 257. Gefchil

ofhetniet of aluitde Aarde
komt. 253. Waarneemingen
van Frawklxn dien aan-
gaande. 571. Metaalen en
Water zyn 'er alleen vol-

maakte Overbrengers van.

572. Deszelfs eigenfchap

nader onderzogt. 57$-
Vuurbal, die zig In Engeland
vertoond heeft in 't jaar

1758. Berigten dien aan-

gaande. VI. 220, enz. Aan-

_

merkingen daar omtrent^

238, enz.

Vuurige Verhe\/elingen fchy-

nen geen Dampen te kun*
nen zyn uit het Aardryk.
VL 249, 254. Ook fchy--*

nen zy zeer zelden op het-

zelve neer te komen. 255.
fidiüchiea dienen zy om dcn(

Darnu-
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Dampkring te zuiveren.

.457.
Vuuiing der Zee by nagt, van
de lilcktriciteit afgeleid,

II. 148. Waarfchynelyke
oorzaaken daar .van. VI.

4.18, 424, 427. Zeldzaame
Waarneeming te Kadix:

.416. in de Ooftzee en el-

ders. 419. Het wordt ook
aan lichtgeevende Diertjes

toegefchreeven. VII. 117.
Waarneemingen daar om-
trent in de Indifche Oceaan.

255. Het fchynt veeleer af

te hangen van zekere Vet-

ligheid of Olie, die op 't

Water dryft. 264.

Vygeboomen. fWüde) Der-
?elver Vrugten. VI, 278.
Vliegjes daar in voortko-
mende. 281. (tamme) Der-
zelver Vrugten zeer ver-

fchillende. 286. Twee Soor-

ten vereifchen de Caprifi-

catie maar, en waarom.
287. 't Gevoelen van Pon-
TKDERA wederlegd. 290.

Vygeboora. Deszelfs Infektea,

II. /149-

Vygen. Manier van derzelver

Rypmaaking in de Levant.

VL 277.-292.
Vygen-Eeters.- Een Rang van

Vogeltjes, V. 55.
W.

"W/Aavneemingen aan den
^^ Hemel. Nieuwe manier
tot dezelven gebruikt door
den Abt de la Caille. I.

343.
»-' van Ven us in

de Zon over den geheelen
Aardkloot , met die aan de
Kaap vergeleeken. ^. 31 j

HZ.

Waarneemingen tot beveili-
ging dienende, dat de jVIaan
een Dampkring heeft. X*
63, enz.

— op Zee.
Moeielykheid derzelvenb/
nagt. IV, 504. De paal van
derzelver naauwkeurigheid
oy dag. S02, Manier om
ze met het Oktant , op de
Maan en Sterren te doen.
507, SI2-—— op de groo'
te Zomer Hitte te Amftel-
dam in 't Jaar 1759. IV. bl.

474.
omtrent dé

zwaareKoude te Petersburg,
in den Winter van 1759.
en 1760. VI. (57—73.

omtrent dé
Lugtsgefleldheiden deZiek-
ten. Zie Amjhldam , Paryj,
enz.

Waafem van gloeijende Ko-
len. VII. 394- Zelfs van
Kolen, die op den Haard
zyn uitgebrand en in een
niet geheel beflooten Ver-
trek. 413.

Wagthonden. Derzelver on-
derfcheidende Kenmerken.
III. 14.

Walpole. (Horatio) Zyn Ge-
val ten opzigt der Onge-
makken van den Steen en
derzelver Geneezing, door
hem zelf befchreeven. IV.

542. 550. Zyn Gezondheid
in zyn laatften Ouderdom.
553. Byzonderlieden by de
Opening van zyn Lyk obt-

dekt. 554. Aanmerkingen
van Dr. Whytt daar om-
trent. 558. Nader IJerigt

wegens eenige Omftandig-
he-
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heden dit Geval betrefFen-

de. 570.
Walviüen. Werktuig om de-

zalven te fchleten, voorge-

fteld. II. I. Befchryving

van 't zelve. 8.

Wargentin. Komeetin'tjaar

1750 door hem gezien. IV.

292. Zyn Vertoog over de

Dieuwfte Uitvindingen om
de Schepen van vuile Lugt
te zuiveren. X. 188.

Warner (Jos. ) Zyne Aan-
merking omtrent de Steen-

fnyding. V. 283.

Wafch. (gebrand) De Ouden
Schilderden daar mede. III.

455. Hoe dit te verftaan

zou kunnen zyn. 459. ^ant.

Wasdom der Planten. Sommi-
ge willen dat die bevorderd

,

anderen dat zy benadeeld

worde door het Elektrizee-

ren. X. 171. Onderzoeken
uitflag der Proefneemingen.

174, enz. 184. Tafel der
aangroeijing. 187.

Water en deszelfs Dampen
fluiten in zig, en verdoo-
ven Elektrikaal Vuur. II.

146, 150, 157, 259.
* isnoodigtotdeGroei-

jing der Planten enZaaden.
III. 45. Water alleen kan
dienen om do Planten voort
te kweeken. 65. De oor-

zaak van deszelfs min of
meerder Uitwaafeming on-
derzogt. 506, 522.

•

"
'
— wordt door bymen-

ging van Wyngeeft ver-

warmd. IQ9. Door die van
Oliën en vlugge Geeften
niet. VI. iio. Water, daar
Armoniak- Zout in gefmol-
ten is, kan nog veel Subli-

X. DëeL

maat ontbinden. VI. 439^
Water vier Jaaren lang tot.

Voedzel gebruikt. VIII. 12ji
Schaarsheid van 'ê zelve in
January 17(53, in Holland,
en inzonderheid te Amfter-
dam. 163.

' Deszelfs Zamendfuk-
baarheid door Proefnee-
neemingen waarfchynelylc
gemaakt. IX. 503. enz.
Aanmerkingen opdeFloren-
tynfche Proeven. 507. Het
verandert dóór 't kooken,"
571. Verfchil van harden
zagt water. 572. Manier'
om bard Water zagt te ma-
ken. 573.

Water- Andoorn. (Lycopus,')

Deszelfs gebruik. III. 398.
Water-Dieren hebben 't Ge-

hoortuig zo fyn niet als de
Land-Dieren. V. 344.

Water-Infekt. (Befchryving
van een onlangs ontdekt)
II. 282—290.

Water-ïïaver , {Menyantbes.y_

DeszKfs Gebruik. III. 399,
Water Looten moeten in de
Zomer niet weg gefueedea
worden. V. 436.

Vaterloözing. Middelen te-

gen derzelver Gebreken»
VIII. 539.

'

Waterpaffén ( Manier van)
op 't Land. II. 54-

Water-Polypen, die Steenea
uitknaagen , befehreeven.
IX. 231.

Water-RadyS, (Syfymbrium)i
Deszelfs £)ebruik. III, 402,

Water Salamander 't Gehoor-
tuig in dezelve nagefpoord.
V. 333.

Wacer • Spreeuw. Derzelvei^
Afbeelding en befchryving:*

I Vé



ALGEMEEN REGISTER.'

V.68.Verfchil van deNatu-
raliften daar omtrent. 71.

tVatervrees , in verfcheide
'. Menfchen door het byten
van eene dolle Wolvin ont-

. ftaan en doodelyk gevveeft.

I. 531. 538. Eedigen daar

.voor behoed door Merku-
riaale Sïrykingen. 533, 542.

Voorbeeld van Geneezing
derzelve door Mercurialia

. met ^ntispasmodka gepaard.

; 548, 551—575,
I — Zonderlinge Mid-
delen daar tegen voorge-

lleld. IX. 207, 210, 2ir,

Voorbehoedende Middelen
daar tegen. 212, 543. De
dompeling een der voof-

naamften; 551. of ook de
vlugge Alkalia en Anti;-

. pasmodica: 543. en MercU'

rialia behoorlyk gebruikt
,'

_ 552, enz.

Waterwormen. Stukken daar

van , biyven Maanden laftg

in 't Leeven. III. ^.
Wathen. (Jon.) OTieuwe

Handgreep tot herllelling

van 't Gehoor door hem
gebruikt. IV. 130.

Wederick (roode) Epilobium,

Het pluis der Zaaden is van
gebruik als Zyde. 111. 400.

Wee.en of Vlaagen des Ar-
beids. Verfchillende Gevoe-

j lens ovet derzelver oorzaak.

IV. 256. Middel om de
waare van de valfcheteon-

derfcheiden. 257, 260. Zy
' öntftaan uit de famentrek-

. king des Lyfmoeders op de

/ Vrugt. 264, Haare traps-
' wyze toeneeming tot aan de

' Verloffing toe. 265.

IJVeek-Vinnen : een der Orders

of Rangen van het Saiheó-
ftel der Viiïchen. I. 147 ;

152, 327.
IVeenen. Getal des Volks , d-

daar, begroot, il. 515.
Weer. Deszelfs Ongeltadig-

heid in 't J-'ar 1765, hier tè^

Lande. X. 297.
'Wen of Wrat . aan de Oog-

leden, wordt ligtelyk Kan-
keragtig , dbor afplukking
of Bytende Middelen, lil.

127, 128.

Werking (Oorfprongelykheid
van) gefteld in de Ingewan-
den van 't bovenüe des>

Büiks. III. J73.

Werktuig (Verbeterd) tot in

't Lid zetten van een ont-
wrichten Schouder. 574:
Deszelfs Samenftei verge-
leeken met die van Petit
en UlHOORN. 5 7 9, Dekragt,
die men 'er niedekan doen,
ondèrzogt en bepaald. 583.
Voorbeeld van deszelfs Ge-
bruik. 593. De nuttigheid

gebleeken in verfcheide Ge-
vallen. 595.

Werktuigen der Wiskonft. Af-
beeldingen derzeiven tot

onderfcheiding derGeftern-
ten in eene nieiiwe Hemel-
kaart gebruikt. I. 356.

Wefter Oceaan. Derzelver
Water Stroomt op 't oog
door de Straat in deMid-
dellandfche Zee. II. 3Ö7.
't Is waarfchynlyk dat zy,

ia tegendeel , door eenen
laager Stroom , het Water
uit de Middellandfche Zee
ontvangt. 377,301- Reden
daar van gegevert. 384.
Tegenwerping opgelolL

387. Daar .is allyd een
• Scrooiff,-'
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Stroom , in dezelve van 't

Noorden en 't Zuiden en
weerom. 388.

WnisTONs gedagten over ^e
mogelyke uitwerking van

den Staart der Komeeten. 11.

99.

Whytt. (Rorert) Deszelfs

Vertoog over de verfchil-

lendhtid der Ademhaaling
in flaapende en waakende
Llenfchen. I. 313— 323.
Zyne Proefneemingen over

de verfcheiderlev fterkce

van verfchilIendKalkwater.

IV. 24— 30. Aanmerkingen
en Gevolgen daar uit opge-
maakt. 30—35. Deszeifs

•'Aanmerkingen omtrent de
nuttigheid van 't gebruik
van Zeep en Kalkwater , te-

gen den Steen. 558, enz.

Nafchrift daar omtrent.

572. Zyn Vertoog over de
Nuttigheid der Spaanfche
Vliegen in de Borükwaalen
V. 77—91. Zyn brief tot

vergelyking van de Steen^

breekende kragt der Carls-

bad-Wateren, met die van
Kalkwater en Spaanfche
Zeep. 530—537.

Wiel zig zelfbeweegende door
de Elektrifiteit. II. 137, Ge-
bruik daar van. 139.

WiERTs. Voorbeelden van
Wiffe! , door hem opgege-
ven , nagerekend op een
gemakkelyker wyze. III.

299—308.
Wilgeboora. Groote Rups van

denzelven befchreeven en
afgebeeld. V. 226» 242. De
Werktuigen , die zy heeft,

om zeker Zuur Vogt uit te

fpuiten. 230,^ 239.
X. Deel.

Wilgeboomen. Derzelver In*

fekten. II. 446.
WiLLKMS ( W. A. ) Het En-

gelfch Oktant,door middel
van een Artificieelen Hori-

zon, tot een algemeen ge-

bruik bekwaam gemaakt.
VIII. 142, enz.

Willis. Zyn Waarneemingen
omtrent de inwendige dea-

len van de Aardwormen. V.
215.

WiLsoN. Zyne Proefneemin-
gen ten opzigt van de plus-

en mfHWJ-Elektriciteit. VI.
121— 148, 200—219.

Wind vermeerdert deUitwaa-
feming der Lighaamenzeer.
JU. 507, 513, 516. Des-
zelfs uitwerking in de Lig'

haamen Elektriek te maa-
ken. VI. 212. Het Vuur
maakt Wind. X. 150

WiNSLOW heeft een Vat of
Buis van Gemeenfchap in

den Lintworm ontdekt. III.

340. Zyne middelen tegen
de 15ëtoerdheid. 449.

Winter. Zwaare koude van
dezelve' in Duifchland. V.
134, In de Nederlanden.

135. Met die van Siberië

vergeleekcn. 126. enz.

Wiskunde. Misflagen daarin,

hoe nadeelig. 99. Waaruit
dezelven ontflaan. II. loo.

Zy zyn noodig te ontdek-

ken en te verbeteren, joi.

WiflTeltafelen uitgevonden
door N. Struvck. III. 285
— 2QO. Manierom dezelven

te berekenen verklaard.

291— 292. Tafels van Winft
en Verlies, 294, 295. Ge-
bruik deezer Tafelen iiiver-

fcheide Voorbeelden aan-

S s ge*



ALGEMEEN REGISTEK.

getoond. 2p§—308.

Wit of Witzel. Zie Spaanfch
Wit,

't Witte Goud. Z\e Platina del

Pinto.

Wol. Zaaden , daar iu ge-

,
zaaid, komen voort, doch
geeven kleine Planten. IlI.

73.

Wolf van 't Koorn, kan de
Togtmaaking niet verdraa-

gen. IIL 35Ó.
Wolfskiaauw. Lycopodiuirï.

Dienltig tegen de Luizen
der Beerten. III. 404.

Wolfsmelk.Gedaante van des-

zelfs ZoiHen , afgebeeld en
befclireeven. IV- 313.

Wolken (Elektrikale) hoe
zy op elkander kunnen
werken. I. 470. Zy hebben
eenen Elektrikaalen Damp-
kring. 472. HoedcYiicrea
Spits van den Vlie^ier daar

wit het Vuur kan trekken.

473. Zy vv'orden fomtyds
cegenflrydig door de Lugt
gevoerd. 398. Hoedanig de-

zelve, tegen elkander aan-

komende , Schitterklettcn.

11. 153, 156..

Wollen Stoffen. Waarnecming
.omtrent het broeijen en
verbranden derzelven, voor
dat zy zyn fchoon gemaakt.
VIII. 9S.

Wolvee. Nuttigheid van 't

.Zout voor hetzelve. Zit
Zout.

Wolven paaren niet met Hon-
d-n. III. 388.

Wolvin, r dolle) Toevallen
door het byten derzelve
veroorzaakt in verfcheide

Perfoonen. ï. 527—541.

Bedenkingen , over dit Ge-

val en de Middelen tot Ge-
neezing in 't werk gefteld.

541—550.
Wonden. Het Misbruik van

derzelver Hechtingen, aan-
getoond in dcBuikswonden:
Vill. 579. in die van de Lip-
pen of Haazemond. sJip. ten
opzigt van andereWonden.
IX. 75. De Tegenwerpin-'
gen beantwoord. 80, 82.
Denkbeeld der Ouden daar
omtrent. 83.

Wondcr-Zout. Hoe hetzelve
op 't Vleefch werke. IX.
434.

Worm. Zeldzaame vertooning
ineen Worm, die uit heC
Gedarmte was geloosd. V.
207. Zyne Ontleding. 209.
Onderzoek daar omtrent.
212. enz. Omftandige Be-
fchryving van- den Men-
fchen- of Kinderen Worm,
door den Heer Tyson. 220,
enz.

Wormen. Op welke manier'

dezelvcn in 't Lighaam kun»
nén komen en voortteelen.

III. 329. Zy verfchiilen van
die bultende Dieren voort-

komen, 't zy Aardwormen
of anderen. 331. Ofzymec
den Eerften Menfch zyn
gefchapen. 332.

• — die in de Sponfen
huisvellen. "Nieuwe Ont-
dekkingen daar omtrent. IV.

Ö27—632.
— fDe) baaren geeri

leevendige Joni;en maar
leggen Eyertjes. V. 224. 't

Poeyar van Wormen is niet

raadzaam in te neemen.
215.

-' ' in 't Gedarmte der

Paaj'
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Paarden , zyn verfcheider-

ley. VUl. 197. Men vindt

'er ook in de Huid , gelyk

in die der Koeijen. 200.

Zeifs in de Neusgaten ofin

't Hoofd , die door Nies-

middelen worden uitgewor-

pen. 207. Men heeft 'er

gevonden op de buitenge

Oppervlakte der Darmen,
Naaldswyze van gedaante.

2r4.Zonderlingein deMang,
befchreeven. 215. Zy zyn

,
geen vaft teken van Ziekte.

226. Aant. Middelen daar

tegen aangewend. 204, 228,

enz.

Wormen. Derzelver teeling

in Kinderen, volgens de
BUFFON. IX. 35.

jVetiaks. Een klein Volk van

Statuur , in Tartarie. X.

27-

Wouw. Haar Aair wyfl: de

Uuren aan. III. 402.

Wrange. Cuscuta. Verwt pur-

perkoleur, III. 319.

Wright. (Edward) Deszelfs

denkbeeld over den oor-

fprong derJverfteendeSchul-

pen en dergelyke Delfftof-

fen. VII. loi.

^Tryvingen. Derzelver foor-

ten en verfciiillen. III. 448.

Algemeene nuttigheid. 448.

Voorzigtigheid daar om-
trent inagtteneemen. 452.
De gemaatigde is van won-
derbaare uitwerking. 451

—

454. De Wryving van Lig-

liaamen op elkander maakt
Uitwaaferaing. 498.

Wulk. Zeeflak dus genaamd,
derzelver Èiernelt. I. 461.

de Wyk. Zie Beverivyk.

Wyn verliefb haar kleur en

vloeibaarheid niet in 't

Lugtiedige. V. 519. Men
kan dezelve een lieflyken

en goeden finaak geeven.
IX. 20. Middel omze te

kleuren. 302.

Wynen , zuuragtig of ver-

valfcht, kunnen het Kolyk
vanPoitou veroorzaaken.il.

598 ,601. Derzelver Smaak-
deeltjes onderzogt door 't

Mikroskoop. IV. 341.
V\''yngaard-Stekken. Derzelver

grpeiiing in Mos en Aarde
naauv.'keurig vergeleeken.

III. 59, 69. Ranken in de
Mos ingelegd. 65. Stek in

zuiver Water, alleen, voort-

gekweekt. 65—68.
Wyngeeft, daar Sublimaat in

gefmolten is, kan een groo-

te veelheid Armoniök Zout
ontbinden. Vï. 441.

. Manier om die door
Elektrikaal Vuur in brand

te fteeken. IX. 247.
Ontbinding van

Zwavel daarin. X, %6i,
enz.

Y,

Yemen. Zie (Gelukkig) A-
rabie.

Ys , uit zout Water , heeft

maar weinig Zouts in zig.

II. 388. Yswater vermengt
zig niet gemakkelyk met
Zeewater daf flerk zout is.

389. Ysbergen hoe groot

en zwaar. 389. Zy dryven
Zuidwaards. 38.8.

— Deszelfs Uitwgafeming on-
langs eerft ontdekt. III. 499.
Vreemdheid van dit Ver-
fchynzel. 500. Onderzoek
en Proefneemingen daar

;Qmtrent. 501 , enz. Hoe
S s 2 KoU'

/
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kouder Luat hoe minder
het uitwualemt. 504. De
Wind bevordert dtszelfs

Uitwaafcming. 513. De
blootrtellinj,' aan de Lugt
wordt 'er volftrekt toe ver-

eifcht. 521. Eigenfchap der
deeltjes welken het Ys dus
verlieft. 523. Men heeft de
zelven, in de Noordelyke
Geweften/zigtbaar waarge-
nomen. 525. De Koude v.m
den Noordewind daar van
afgeleid. 525.

Ys is een weezentlyke Strem-
ming der VIoeiltofFen. VI.

94. Alle Mecaalen zyn Ys,
zo wel als Wafch , Smeer

,

enz. 96. Het Kwikzilver
wordt Ys door een zwaare
trap van Koude. 96. Ge-
ftampt Ys daartoe dienflig:

78. doch Sneeuw beter,

irr.

— Deszelfs gebrek, tot ver-

koeling van Wyn en andere
Dranken , kan vervuld wor-
den door Natuurlyke of
Konftit-e Middelen. Vlll.
102, Door de FlefTchen to

dompelen onder Water , in

Kelders of Putten: 107. door
't Water, in een Kom , waar
menze indompelt, koeider
te maaken door 'er Zoutin
te laaten fmelten. iio. 't

Armoniak^Zout is beft daar
toe UI. De Salpeter kan
insgeiyks gebruikt worden.
315. Óok kan het door den
Wind gefchieden. iig.

Ysdammen in de Rivieren.

Derzelver uitwerking. VI,

197.
Yskelder. Men kan daar van
gebruik maaken om deVrug-

ten 's Winters goed te hou-
den. X. 451 , enz.

Yslandfch Kryftal. Deszelfs

dubbele Siraalbrceking. X.
368, enz.

Yzer krygt een brandende Ei-

genfchap door ontbinding
in Geelt van Salpeter 11.

320. Het kan door onzydi-

ge Zuaten ontbonden en in

Water fmelcbaar gemaakt
worden. Vi. 431. Hccwordt
van een fch^rp Alkali aan-

getaft en maakt het Zout,
daar in uitgerookt, bruin.

Vill. 424.
Yzere Vaten zyn in de Keu-
ken beter dan Koperen. IX.

591. Derzelver Roefl boe
voor te komen : 591. hoc
weg te neemen. 592.

Z.

Zaaddiertjes (Leeuwen*
hockfe) ontkend door

LiNN/Eus. IX. 44, 45.

Zaad der Planten met de.Eyt-

jes der Dieren overeenkom-
ftig. IX. 185.

Zaadvogt der Dieren of Plan*
ten bevat het Vrugtbegin-
zel niet. IX. 186.

Zaagzel van Hout geeft klei-

ne Planten, IIL 73.
Zaandam. {Oüfl en l'Veft) Groot

verfchil in de proportie der

Gebooienen en Gelloive-

nen, waar uit ontftaande.

VIL 141.

Zalm. Deszelfs Kenmerken.
III. 382. Uerigt wegens het

paaren en voortteelen van
denzelven. IV. 23Ó. Waar-
neemingen daar omtrent.

238.

Zand van de Rivier Belus gaf

gelegenheid cot de Uitvin-

ding
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ding van het Glas. I. 179.

Zandgronden , hoe te ontgin-

nen. VII. 314.

Zee. Deszelfs Vuuring of lich-

tende Stippen by nagt
,

naauwkeuiig waargenomen.
VI. 408. Ook in Water dat

verfcti uit Zee gehaald is.

412, Op zekere tyden ko-

men zy meer voor dan op
andere. 414. Gevoelens daar

omtrent. 415, 418. De oor-

zaak toegcfchreeven aan ee-

ne Phosphorieke StofFe.

424. Anderen hebben 'er

lichtende Wormpjes of
Diertjes in ontdekt. 418,
427, Aantek.

Zee-Ketens van Bergen in de-

zelve, waar toe van de Na-
tuur gefchikt. III. 556.

Zee Almanach tot berekening;

der Lengte. Uittrekzel uic

denzelven. IV. 537.
Zee-Diertjes (nieuiv ontdekte)

befchreeven en afgebeeld.

IIJ. 464—4Ó8.

Zee-Duivel. Zekere Vifch. I.

32(5.

Zee-Egelof Zee Appel, wordt
gehouden voor een op de
Rug loopend Dier. X. 120.

Hunne Pennen, vcrQeend,
leveren de Jooden Steenen
uit. 140.

ZeeGewas (Zekernieiiw ont-

dekt) befchreeven en afge-

beeld. II. 219—221.
Zee-Grappe

, (Salicornia.) Der-
zeiver nuttig gebruik. III.

397-

Zee-Hoornflak. (Gemeene)
Der/.elve Eiernell ontdekt
en afgebeeld. II. 221.

Zee-Kat (Sepia) en haare Eie-

ren , afgebeeld en befchxee-

. X, De EI.,

ven. I. 379—388. Zy ia

door LiNNffiusgeplaarfl on-

der de Zöapbyta. 380. Ver-
fcheide Afbeeldingen zyrï

'er van : 382. ' een zeer

naauwkeurigc by Swam-
MERDAM. 383. Derzelver
Eier-Tr$s afgebeeld en be-
fchreeven. 384. Menigvul-
digheid deezer Eieren. 385.
Zy , wordt aan de Midde»
landfche Zee als een Lek-
kerny gegeten. 388.

Zee-Krabbeo, (Een nieuw Ge-
Aagt van) dat zo wel Poo-
len op de Rug als onderaan
den Buik heeft, ontdekt.

X. 121, enz. DeezeEigen-
fchap was nog niet bekend
by de Autheuren ; 125. of
maar ter loops aangeroerd,
wegens de plaatzing, veel

eer, dan wegens het gebruik
deezer Poocen op de Rug,
in de Krabben. 129. Even.»

wel was zy reeds , in een
Luis van de Vledermuis ,

waargenomen. 130. Aant.
• De eerde foort

daar van , gekomen uit Ooft»
indie, X. 132. De tweede
foort uit de Middellandfche
Zee. 134.

ZeeKruisdistel. Deszelfs ge«
bruik. III. 399.

Zeemans-Stoel uitgevonden

,

om de Satellieten van Ju-
pi ter op Zee waar te nee-

men. IV'. 493.
Zee-Paauw.Zeker aardigDiertr

je. VIL 267.

Zee-Palmbooin. Een zonder-

ling Soort van Plantdier,

VI. 392. De Afbeelding
verklaard. 399.

Zee- Puit- Aal. I. 329.
Ss 3 Zee-
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E«e-Schepzel (Rerigt van een
zeldzaam ) uit Noord-A-
merika. X. 354.

2eé Schepzels , die in het
Aardryk gevonden worden.
Hoe zy op de hoogile Ber-

gen gehragc kunnen zyn 'i

IV. 625.

Zee-Schuimis van de ZeeKat
afkomilig. I. 381, 386,
387.

Zee Slek , irulk genaamd
,

derzelver Eierneft afge-

beeld en befchreeven. I.

461— 4155.

Zee Tros ( Racemus mannus)
afgebeeld en befchreeven.

i- 383, 3H- Jon^"^ Zee
Katjes daar uit gehaald.

386.
Éce-Uurwerk van Harrison.

JNader Berigt wegens het-

zelve. IX. 312, enz. De
famenfteliing. 314., Verbe-
tering. 316. PtxtLven van
desztlfs nnauwkeurigheid.

319. I'elooningen op het

gemeen maaken toegezegd.

326. Misverfrand waar door
zulks vertraagd werdt. 329.

Zee-Watcr. Manier van Ap-
TtEi'.y om 't zelve zoet te

in;iaken. I. 220. Proefnee-
* mingen dien aangaande.

221. Het is hy de Poolen
minder zout, dan by de Li-

nie. II. 387. Het is in de
Middellandfche Zee zouter
dan in den Oceaan en waar-

om. 388. Gemakkclyk Mid-
del om Verfch Water van

't zelve te deftilleeren. IV.

633. 'Gelegenheid deezer
Ontdekking. 636.

c- Twee Jefuiten

jiebben verhaald, dat het

door Glas heen gedrongeji
ware in een digt gekurkteri
Bottel. VI. 515. Een ander
dat men zodanig een Bot-
tel geheel vol had opge-
haald. 534. De Proefnee-
neemingcn , op nieuws daar
omtrent in 't werk getteld,

toonen de onmooglykheid
daar van aan. 517 , enz.

Zee Water, de oorzaak van
•de vonkjes die 't zelve by
Nagt uitgeeft, aan Diertjes

toe.^efchreeven , VII. 117.

Zodanige Diertjes naauwr
keurig onderzogt, m de
Indifche Wateren. 257. Het
Licht , dat zy geeven , hangt
milTLhien afvan zekere Vet-

tigheid, of Olie, 261, die

ook op de Zee dryft. 264.

Zeewater ys levert drinkbaav

Water uit. VUL 163.

Zee Zout is verfchi! lende in

kragt en zuiverheid. III.

168. Bedenking ofdeszelfs

fiappe Solutie in Water ,

ook tot Geneezing van ee-

nige Lighaaniskwaalen zou
kunnen dienen

,
gelyk het

Bronwater. 170 , 171. Des-
zelfs Zuur maakt vierder-

ley Solutiën van 't Kwik-"
zilver. VI. 434.

Zeep (Spaanfche) kan weder
ontbonden v/orden, in O-
üe en Zout. VIII. 436. Haar
dienft , inwendig , in twyfeJ

getrokken, 440
Zeepwater is kragtiizer tot ont-

binding van den Steen dan
Carlsbad Water. V. 533.

Zeep en Kalkwater. Derzelver

Uitwerkingen tegen den
Steen aangetoond. IV. 542,

pi>z. Zy deelen het Wates;

ee-
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tene kragt mede om den

Steen te ontbinden. 561. Zy
gaan zeer traag, te werk.

564. Zelfs in groote veel-

- heden ingenomen, zyn zy

onfchadelyk.567. Uitgeno,'

fiien inzekereGelteldheden.

.569. Beft worden zy beiden

te gelyk gebruikt. 572. Zeep
alleen kan fomtyds denSteen

in de Blaas ontbinden. 563.

Ook het Kalkwater, alleen

gebruikt zynde. 562. Zy
leggen geen Zeep- en Kalk»

agtige StofFe af , in de Blaas

of in de Doorgangen van
de Pis, of op den Steen.

568.
Zeilagie der Schepen, Der-

zelver fnelheidhangt af van
de grootte der Zeilen.VIII.

290: van hunne ttand of
fchuinsheid ten opzigt van
den Wind; 296. en ten op-

zigt van der Koers dien men
wil of moet houden. 302.
De Voorwaarden te vinden,
waar van de grootft moog-
lyke fnelheid der Zeiiagie

. afhanglyk is. 30/,
Zeilen XDe Zeelieden) fneller

• naar de Linie toe dan daar
van af II, 388.

Zeilfteenen. (Artificieele) Ma-
.nier van Canton omdezel-
veu te tiiaa>;en. II. -451

—

460. Byvoegzel daar om-
tfent. 461— 463. Manier
van Marcel. 465 — 468.
Manier van Savkry. 468

—

. 478. Manier van Michell
- met behulpvan eenNacuur-
- lyken Zeilfteen : 478—486.
zonder denzelven uict Yze-
ren Staaven alleen. 486—
491.
.X. Deeü,

Zeilfleenkragt. Manier om dé*

zelve gemakkelyk mede te

deelen aan regce en krooi^

me Staafjes Yzer. VI. a6(j—276i

Zenuwen. Gevolg€n van der-
zelver binding niet de Bloed-
vaten. VII. 211,

Zenuwkwaaien. Derzelver
Toevallen met een hoogea
Barometer verhctFende.lV.

159. Voorzorgen daar vaa
afgeleid. 1Ó3.

Zetzel. (Dr. P.) Zyn Aan-
merkingen over de Lam-
heid en derzelver Geri^e-

zing door het Eleiitrizee-

ren. IlI. 262—270.
Zeven Raaren. Verfchynzelia

de Zee aan 't Eiland Gua»
daloupe. IV. 617.

Ziekte der Liuid.(ongewoone}
Derzelver Befchryving. !.

84. De Huid in dezelve was
zo hard .ils drpog Lederi
89. Middelen totweekraaar-

king der Huid aangewend.
91. l^ikzilver , eindei$&

gebruikt , volbrengt de.<ïe-

neezing. 95,
Ziekte van 't Rundvee. (Be)

Schynt in hare lieginaeten

eerder Endemifcbte zyudan
Epidemijcb. VM. 579. Zie
Vee-Ziekte.

Ziekten. ( Waarneemtngen.'
omtrent de) te Amiieldaai,

in de Jaaren 1759 tot 1765.
Zie Amfteldam.

Zien (Het) moet van de Bünd-
geboorenen door 't Gevoel
geleerd worden , als hunne
Oogen gelicht zyn. IX. 100.

(^Duidelyk en onduide-
lyk) heeft geduuiig piarfts,

'm de gewoone Manier van
Zien
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Zien met de beide Oogen.
X. 258.

Zienjes. Welke Infekten? II.

421.

Zog der Minnen (Met") is voor
Zuigclinaen noodzaakelyk.
X. 146."

Zomer - Gerft ( Efcurgeon)
• is de Kanker boven ande-

ren ondeihevi.2;. V^II. 243.
Zomer-Hitte (Zeeraanmerke-

lyke)van 't jaar 1757.Waar-
neemingen daar omtrent te

- Londen. IV. 458. te Parys.

460, Is Amjleldam. 301. te

Flymoutb. 458. Vergelee-

ken met de gewoone Warm-
te del Lugt te Batavia 463.

En mei de Zomer-Hitte in

Georgia, in 't jaar 1758.

466. Als ook met dtevan't

jaar 1 749, op Minorka. 459.
u^antek. En mee die van tien

Jaaren op Madera. 458.

Zomerfnoeying in deBoomen.
Reete manier daar van aan-

geweezen. V. 439.

Zon. Hetflerkkyke||daarop,

veroorzaakt een zwarteVlak

op alles wat men, ziet. IX.

107.

Proportie van derzelver

halfmiddellyn tegen die van

den Loopkring der Maan
en den Aardüooc. II. 498.

Aant. Nieuwe verbeterin-

gen in de berekening van

derzelver Plaacs , door den
Abt DE i.A Cah.le. r!34.

Derzelver Afftand vr.n

den Aardkloot. Manier om
die te bepaalen. V. 411.

Groot Virfchil daar over,

by de Ouden. 412. Nieuwe
Ontdekkingen. 413. Laat-

ile naauwkeurigheid daar

in. 415. Zy isweinig nader
dan te vooren bepaald,
door de Waarneem ing der
Verfchyninge van Venus in

de Zon. VIII. 316. Haar
aflland van den Aardkloot,
zoals die volgt uit de Waar-
neemingen der Paflagievan
Venus, in 't jair 1761. X.
46 , 47. Aamek.

Zondvloed. Deszelfs waar.
fchynlyke uitwerkingen op
den Aardkloot. VII. iii.
Hy heeft oorfprong gegeven
aan veelerley Delfltoffen.

113-

Zonnedaauw. (Drofsra.} Der-
zelver gebruik en nuttig-

heid. III. 400.
Zoniieitraal, in een donkere
Kamer , door een holle

Spiegel teruggeknatll,maakt

een Beeld van veelerley ge-

kleurde Ringen. VIII. 237.
Verandering daar in voor-
komende , dooreen fchuinfe

Terugkaatfing.240.De Oor-
zaak van deeze Verfchyn-
zelen onderzogr. 243 , enz.

Zoöpbyta, volgens Linn/eus,
derzelver Gezinnen.*ll,285.

ZoRNius beflrydt de Onder-
vinding van ae Overwinte-
ring der Zwaluwen .-Il 214.
als ook dit' van de verber-

ging der Oijevaaren in het

Water. 273.

Zout- BcTchryving van de ma-
nier hoe 't zelve door uit-

damping uit Zeewater wordt
gekreecren. II. 375 — 377.
Het zoete Water dampt al-

leen weg en laathet Zout
over. 378.

—— is ten uiterfte dienftig

voor het Wolvee. VI. 580.

Ho&.
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Hoeveelheid, welke zy noo*

dig hebben. 579- Deszelfs

nuttigheid daar toe. IX.

130, enz. Voorbeelden daar

van. 13Ö. Redenen waar-

om. 138. Proefn eenlingen.
• 140. Het is tegen de Bot-

tigheid der Schaapen dien-

ftig: 144. ook tegen het

BloedpilTen: 146. insgelyks

voor de Werkbeeftcn. 151.

De hoeveelheid van Zout
bepaald. 140.

' (Het) werkt op het

Vleefch , door 't influrpen

der Waterige Vogten, en

't verwekken van Koude.

435. Deszelfs deugd daar

toe , hangt van de zuiver-

heid af. 446. Wanneer en

hoe het by de Spyzen te

doen. 582.

Zouten zyn de voornaamfle

oorzaak van de fmaakelyk-

heid der Lighaamen: IV.
• 30$. doch niet door de fi-

guur alleen, van hunne deelt-

jes. 3^3, 342-
(Onzydige ofNeutraa-

le) kunnen dienen om de
Metaalen te ontbinden. VI.

429. Voorbeelden daarvan
in 't Kwikzilvcr; 430. in 't

Yzer: 431. in 't Koper. 432.
Zouckruid. Zie Kali.

Zuuragtige Vogten, te veel

gebruikt, kunnen het Ko-
lyk van Poitou veroorzaa-

ken. II. 602.
Zuure Vogten zyn in ver-

fcheide Dieren te vinden.
V,235. Voorbeeld daar van-

in de Rups van de Wilge-
boom. 230 Sterke Zuurheid
van het Vogt dat deeze Rups
ui-tfpuit, 232.

X. D E E L.

Zuuren. Derzelver kragt op\
de Vezelen des Lighaams
en op het Bloed. UI. 439.
Derzelver werking op Ka-
neel en Noote Muskaat,
verfchillende. IX. 586.

Zuurheid. Derzelver oorzaak
' nagefpoord. IV. 331.

Zwaanenburg. Waarneemin-
gen op den Thermometer
aldaar, verfchillen groote-

lyks van die te Amfteldam.
IV. 470. Paniek.

Zwaarte (Lighaamelyke) van
• een Levendig Menfch ,

Waarneemingen daar om-
trent. V. 112. Moeijelyk-
heid daar in ontdekt. 114.

Zwaluwen. Onderzoek waar?

dezelven overwinteren. II.

135. Schryvers die derzel-

ver vertrek of verhuizing

bevestigen. 187—190. An-
deren die zulks tegenfpree-

ken. 191— 194. het alge-

meene Gevoelen dien aan-

gaande wederlegd. 196.
Ondervindingen dat zy zi?

's Winters verbergen , 't zy
onder de Aarde; 2or. of in

de Waterpoelen en het

Riet: 204, 205, 207. waar
uit zy fomtyds in menigte,
met Visnetten zouden zyn
opgehaal-d. 008, 216, 28Ï.
Sluit dit geen ongerymdheid
in? 212,21 7.LUTHERUS geeft

het op als een bewys van
de Opllandingder Dooden.

"'ais-

(De) zyn zeldzaam

&p de Weflindifche Eilan-

den, 190. Amerikaanfche ^
Z'valuw van Catesby. 188,
198. Afrikaanfche , zeer

fraai gekoleurd. 189. Zin-

Tt gen.
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gende Zwaluw van Marte-
nique. 193. Chineefche Zee-
Zwaluw. 194.. Ncften der
Egyptifche Zwaluwen. 196.
Zy zyn in Europa vierd.er-

Jei. 197 , 209. Eene Zwa-
luw gevonden in een ftuk
Ys J93.

Zwam {^garkus) Zie Eiken-
Zwam Derzelver gebruik
tot Bloedftemping. Vil. 206.

Zwart (Het) of vermolzemd
Koorn. Een Ziekte van de
Tarwe. VI. 357. Verfchil-

lende Gevoelens daarover.
353—3<to- De weezeiïtlyke
oorzaak opgefpoord. 361.
Proefneemingen daar om-
trent. 362, enz. Zyfchynt
uit befinetting van het Stof
der bedorven Graankorre-
len te ontftaan. 5(59. Nader
Proeven. 370- Nog andere
in een Tuin gedaan 373.
Kiugtige trek den Karthui-
feren gefpeeld. 375. Mid-
delen opgezogt tegen dee-
ze Kwaal. 377. Aanmerkin-
gen daar omtrent. 380. Te-

.
genwerpingenopgelofl. 383.

Zwarte Zee. Hoe zy haar Wa-
ter ontvangt en ontla-(l:. II.

38f). Hoe haare zoutigheid
onderhouden wordt. 391.

Zwarte Ziekte. Derzelver Be-
fchryving. III. 433. Haare
Onderfcheiding van andere
Ziekten. 434. Waarneemin.

gen en Geneezingen, om-
trent dezelve. 435—446.

Zwavel. Deszelfs Ontbinding
in Wyngeert, op een nieu-
we Manier. X. 261.

Zwelgen (Moeielykheid van
hetj in degenen die de Wa-
tervrees hebben , waar uic

ontftaande. I. 546, 561.
Zwemmen. (Vertoog over hetC

I. 260—280. De Dieren is.

het zwemmen van natuure
eigen. 266. Een Menfch,
die 't zelve niet geleerd
heeft» is daar onbekwaam
toe. 267, 276. Manier op
welke het zwemmen geleerd
wordt. 274, 275. Werkin-
gen die een goed zwemmer
maakt. 277, 279.

ZwyndalTen zyn de Hyantt
niet. VIII. 47. Zy verfchil-

len niet van HondsdaOTen,
zo men aanmerkt. 372.

Zyde (zwarte en witte) ver-

fcbilt in Elektrikaale kxagt,

VUL 77, 84.
Zyden en Wollen StofFen. Der»

zelver Elektriciteit door
Wryving vanZwar te enWit-
te op elkander. IX. 520.
De witte elektrizeeren zig

als Glas, de zwarte als

Harft en Zwavel. 523, 526.

Hetzelfde gefchiedt door
Wryving op Glas. 528 , 530.

Hunne Iterke aankleeving

daar door. 529, enz.
--- r
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By de Erven van F. HOUTtÜYiNf zyri, ouder aiides
'

;

ren , te bekomen de volgende Werken.

NüTtiG Gebruik van het M1KR0SIv@0P, of HandleiJ

ding tot nieuwe Waarneemingen omtrent de Configuratien

en Kryftallen der Zouten, en het befchouwen van voor

het oog bykans onzigtbaare Diertjes en Infekten. Waar"

agter gevoegd is de Natuurlyke Hijlorie van de Polypen:

door HENRY BAKER, Lid van de Koninglyke Sociëteit,

en van het Genootfcihap der Oudheid-onderzoeketen, te

Londen ; met de noodige Afbeeldingen opgehelderd. In

groot Odavo. De Prys is ' ƒ 4-: ö-: o
Redevoering van PETRUS CAMPER,- Meefter in de vrye

Konften , Doktor in de Wysbegeerte en Geneeskonft , Ho*

norair Profeflbr in de Medicynen Ontleedkunde en Heel-

konft in het llluftre Athensum te Amfterdam, Lid van d©

Koninglyke Maatfchappye der Weetenfchappen te Londen^

en van de Hollandfche te Haarlem enz : over de Overeen-

komst TusscHEN DE DlERÈN EN GEWASSEN; gedaan dent

^ van Bloeimaand des jaars 1764, by gelegenheid dat hy

het Hoogleefaarfchap in het befchouwend gedeelte der Me»
dicynen , de Ontleedkunde , Geneeskunde en Kruidkunde

op de Academie van de Provintie van Stad en Lande te

Groningen, plegtig aanvaarde ruit het Latyn vertaald door

Cornelius van Engelen. In groot Quarto. ƒ o- : 10 -
: o

De Nikuwe Wyze van Landbouwen, voorgefchreeveii

door de Heeren TÜLL en du HAMEL du MONCEAÜ:
Of Onderrigting, hoe men door eenebyzondere Bereiding

der Gronden, en eene nieuwe Maniere van Zaaijen, zeer

groote Ooglten van de Graanen , Peulvrugten en Aardge-

waflen, kan bekomen .-uitgegeven door een Genoot/dharp van

Liefhebberen van den Landhmvo in de Fereenigde Nederlaii'

den , en met derzelver Nieuwe Waarneemingen verrykt*

gelyk ook met Afbeeldingen van de wyze der Bereiding©

van de Gronden, in groot Oélavo. ƒ i-: 10- : o
De Nieuwe Wyzc van LANUBouwEuf , opgehelderd door

Proeven en Waarneemingen; waar by gevoegd zyn eenige

Verhanöülingen over Ziektkk der Paarden, Runde-
ren KN SCHAAPi-N, door den Wel Ed. Hooggeleerden

Heer PETRUS CAMPER. Met naauwkeurige Afbeeldin-

gen van de Ploegen, de nieuw-uitgevonden Zaai-Kas en an-

dere Werktuigen verrykt. Tweede Stuk. In groot Ofta*'0,

ƒ I : 16 ; o
0E Nieuwe Wyzr. van Landbouwen, in haar uitfteekend

Voordeel vertoond, door Proeven In de Nederlandew
genomen, benevens eene naauwkeurige Befchryving van

heS



' bcc 'ZaaiTutg van den Heere CHATnAUviEuX; eehe Pröï-
vK over de befte Middelen om de Landerybn, indeNe-
DERLANDEN, ten m Cellen voordeele aan te leggen , door

- den Wel .Ed. Hooggeleerden Heere Proftflbr PETRUS
CAMPER j en andere Verhandelingen. Met Koperen Plaa-

ten. Derde Stuk. . In groot Oftavo. 2-: 5.: o
De Nieuwe Wvze-van Landbouwer, in haar iiitfieekend

Voordeel vertoon'd, en vervolgd door verfcheiden Ver-
handelingen over voornaame Onderwerpen, tot den Ou-
den en Nieuwen Landbouw en iTuinkweekery betrekke-

]yk. Byzonderlyk eene nieuwe Zaaiploec, door eenige
Liefhebbers, ter verbetering van den Landbouw, in de
Nederlanden uitgevonden. En eene Verhandeling over
de Leverwormen door den Wel Ed. Hooggel. Heere PÈ»
TRUS CAMPER. Met Koperen Plaaten. Vierde Stuk.

In groot Octavo. 2- : o- : o
De vier Stukken van de Nieuwe Wïze van Landbouwen.

koften dus. ƒ 7-: 11 : o
Een Nieuwü en Dryvende Hevel, dienüig om allerlei

VIoeiftofFen te bepaalentot Egaaleen gelyktydige BeAvee-

gingen; voor Fonteinen, Waterleidingen, en Kwik-horo-
logien. Met Koperen Plaaten. Als mede een Verdediging
van de naafte Natuurkundige oorzaak der Aarde en Wa-
ter Beweegikgen, tegen de nadere Aanmerkingen vanden
Heer Mr. J. F. Dryfhout, over de Waterberoering, door
JOHANNES FOCKENS, Predikant te Ransdorp. In gr.

Oclavo. ƒ I - : o : o
Natuurlyke Historie, of Uitvoerige Beschryving der

Dieren, Planten en Mineraalen, volgens het Samen-
ftel van den Heer LINNiEUS. Met naauwkeurige Afbeel-

dingen. Agt Stukken in gr. Odtavo.
. ƒ 27 -: 18-: o

Het Negende Stuk is onder de Pers.

Handleiding tot de Chirurgie of Heelkonst, volgens

het Hoogduitfch van den Heer J. Z. PLATNER; Met
veele nieuwe Aanmerkingen verrykt door M HoutcUYN
Med. Doctor te Amfterdam , Twee Deelen , in groot Oc-
tavo. ƒ 4-: 16: o

GEOGRArniscHE Oefening, fchetfende de geheele Aardryks-

kunde in XXII fraay afgezette Landkaartjes , naar de
nieuwfte Ontdekkingen gemaakt, zonder de Naamen de^r

Landen, Steden, Gebergten, Rivieren en Zeeën; zyndö

dit Werkje ingerigt om, door het aanwyzen, wat de op
deeze Kaartjes gegraveerde Cyfers en Letters betekenen

,

de Legging der Landen , Steden en Difrrikten , zig des te

beter in het geheugen te prenten. In Octavo, ƒ i - ; 14:0
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